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Abstract 

Tax penalties and penalties are designed to ensure that tax duties are carried 
out in accordance with the law envisaged by law, as well as to prevent the 
loss of the treasury. Crimes resulting in the loss of customs tax due to the 
non-application of the Tax Procedural Code to customs duties are regulated 
in the Customs Code and Anti-Smuggling Law. Anti-Smuggling Law 3/2 on 
the deception and fraudulent behavior of the customs tariff in full or partially 
paid to the country to put goods into the country by means of most of the 
departure from the origin of the study was established on deviation. 
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Özet 

Vergi suç ve cezaları, vergi ödevlerinin kanunlarda öngörülen kurallara 
uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak bunun yanı sıra hazinenin kayba 
uğramasını önlemek amacıyla öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu’nun 
gümrük vergilerine uygulanmaması nedeniyle gümrük vergisinin kaybına 
neden olan suçlar Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda 
düzenlenmiştir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md. 3/2 kapsamında aldatıcı 
ve hileli davranışlarla gümrük vergisini kısmen veya tamamen ödemeden 
ülkeye eşya sokma fiili en çok menşe sapması yoluyla gerçekleştirildiği için 
çalışma menşe sapması üzerine kurulmuştur. 
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1. Giriş 

Gümrük İdaresi veya başka idarelerce eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak 
uygulanan vergiler ile diğer mali yükümlülükler karşımıza Gümrük Vergisi, Anti 
Damping Vergisi, Telafi Edici Vergi, Toplu Konut Fonu (Tarım Katkı Payı), Ek Mali 
Yükümlülük, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Çevre Katkı Payı, Özel Tüketim 
Vergisi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi, 
Tütün Fonu, TRT Bandrol Ücreti, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Devletin vergi gelirleri arasında dış ticaret işlemlerinden 
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alınan vergiler önemli bir paya sahip olup devlet haznesine gelir kaydedilmesini 
yanı sıra yerli üreticiyi korumak ve haksız rekabeti önlemek gibi önemli bir işlevi 
de vardır. Ancak beyana dayalı vergilendirme sisteminde Gümrük vergilerinin bu 
fonksiyonu ifa edebilmesi için ithalat sürecinde vergi kayıplarının önlenmesi 
gerekmektedir. Bu husus ise kanunlarda yer alan vergi suç ve cezalarına ilişkin 
düzenlemelerle sağlanmaktadır. Vergi suç ve cezaları, vergi ödevlerinin 
kanunlarda öngörülen kurallara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak bunun 
yanı sıra hazinenin kayba uğramasını önlemek amacıyla öngörülmüştür. Vergi Usul 
Kanununun gümrük vergilerine uygulanamaması nedeniyle Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nun 3. maddesi 2. fıkrasında “Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük 
vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla 
kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır” şeklinde bir 
düzenlemeye yer verilmiştir. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu anlamında gümrük 
vergilerinin uygulandığı idare önemli olmayıp, 5607 sayılı Kanun'da tanımlı bir fiil 
işlendiğinde, bu kanununa göre cezalandırılacaktır.  

2. Menşe Kavramının Tanımlanması ve Bağlanan Sonuçlar 

Bir eşyanın ekonomik milliyetine menşe adı verilir (http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-
sorulan-sorular/ticari/mense, ET. 15.09.2017). Eşyanın menşeini tespit etmek 
kendisine bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle elzemdir.  

DTÖ’nün desteklemiş olduğu uluslar arası ticareti daha serbest ortamda 
gerçekleştirmeyi amaçlayan oluşumlar dünya genelinde tercihli ticari uygulamalar 
öngören farklı düzeyde bölgesel ekonomik entegrasyonları 
yaygınlaştırmıştır(SELEN, 2016: 134). Bunun nihai sonucu olarak da sözleşmeye 
taraf olan ülkeler aralarında yapmış oldukları anlaşmalar gereği taraf ülke lehine 
farklı gümrük vergileri uygulamaya başlamıştır. Eşyanın menşei öncelikle gümrük 
vergisini belirlenmesi açısından önem ifade eder (GASİOREK vd., 2001: 7). Mali 
hukuk açısından gümrük vergileri ve eş mali yükümlülüklerin doğru hesaplanması 
için eşyanın menşeini belirlemek gerekmektedir. Uluslar arası antlaşmalar 
nedeniyle aynı ürün farklı ülkelerde üretilip ithal edilmesi gümrük vergisi 
açısından aynı sonucu doğurmayacaktır. Bu nedenle de menşe, eşyanın serbest 
dolaşıma girişi sırasında gümrük vergilerinin ve eş mali yükümlülüklerin 
hesaplanmasında ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanılmasında önemli bir 
fonksiyon ifa etmektedir(GÜLTEKİN, 2008: 117). Başka bir ifade ile eşyanın 
menşeinin tespiti tavizli vergi haddinden yararlanma, dampinge karşı vergi ve 
telafi edici vergi uygulaması açısından önemlidir (KILIÇ, 2013: 509)   İthalatta 
haksız rekabeti önlemek amacıyla normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarda 
veya oluşan zararı giderecek ölçüde alınan bir vergi olup devlete gelir sağlama 
amacı yoktur (ELELE, 2008: 175). 

Tüm bunların yanı sıra gümrük tarifesi dışında kalan ticaret politikası önlemlerinin 
uygulanmasında da -ürün için farklı ülkelere uygulanan miktar sınırlandırılması, 
anti-damping, gözetim uygulamalarının takibi açısından- menşeinin belirlenmesi 
gerekmektedir(TEKİN vd., 2017: 54) 

Dampinge karşı devlet tarafından getirilen önlemler en çok menşe saptırması 
yoluyla delinmeye çalışılmaktadır. Dampinge karşı vergi, yerli üretim yönünden 
zarara veya piyasanın bozulmasına yol açan ithalattan, ithalatta haksız rekabetin 

http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/mense
http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/ticari/mense


 

Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (3), 291-312.  293 

 

önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri uyarınca saptanan damping miktarı esas 
alınarak tahsil edilen, menşe ve ürün çeşidine ve zamana göre değişkenlik gösteren 
bir vergi olup ve gümrük vergisinden farklı amaca hizmet 
etmektedir(Danıştay, Vergi Dava Daireleri Kurulu E: 1997/273, K: 1998/466, T: 
25.12.1998 T, https://www.kanunum.com/Danistay/1997-273/Vergi-Dava-
Daireleri-Kurulu-1997-273-E,-1998-466-K,-25121998-
T_xxvid165419_xxmid165419_search#165419, ET. 13.10.2017). 

1980’li yıllardan itibaren dışa açık ve ihracata dayalı büyüme politikalarının 
izlenmesi ile Türkiye için başlayan yeni süreç ikili ve çok taraflı ticaret sistemlerine 
dâhil olmasına neden olmuştur. Ancak ithalat işlemlerine tanınan bu 
kolaylıklardan yerli üreticilerin zarar görmemesi ithalat yoluyla yapılan haksız 
rekabete karşı korunmaları için de eşyanın menşeinin doğru belirlenmesi 
gerekmektedir. Haksız rekabete neden olan Uzakdoğu malları, Türkiye'nin 
yükümlülükleri gereği korunma önlemlerinin geçerli olmadığı AB üyesi ve serbest 
ticaret anlaşması (STA) imzaladığı ülkeler üzerinden girmeye başlamış trafik 
sapması ya da menşe sapması ismini verdiğimiz husus yaygınlaşmaya başlamıştır 
(http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/896674-ek-vergi-avrupa-
kapisindan-delindi, ET 15.10.2017). Menşe sapmasında ürünler vergisel 
avantajlardan yararlanmak amacıyla doğrudan menşei ülkeden ithal edilmemekte 
birlikte, ithalatçı bir ara ülkeden ithalatçı ülkeye ihraç edilmektedir  ( VERMULST 
vd., 2008: 342).  

Dampinge karşı önlemlerin menşe saptırması yapılarak etkisiz hale getirilmeye 
çalışılması durumunda bunun tespiti ve buna karşı önlemlerin uygulanması 
noktasında Ekonomi Bakanlığının açmış olduğu birçok soruşturma bulunmaktadır 
(GÖKTEPE, 2015: 453). Özellikle son zamanlarda bazı Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı menşe 
saptırması yapılmakta olup bu sebeple Ekonomi Bakanlığına birçok başvuru 
yapılmış ve incelemeler sonucunda soruşturma başlatılmıştır. Hatta 2003 yılında 
yürürlüğe konan ‘Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma 
Önlemleri Yönetmeliği’, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında 
meydana gelen artışların, bu malların ithalatının gerçekleşme koşullarının benzer 
ve doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde pazar bozulmasına yol 
açması veya yol açma tehdidi oluşturması halinde uluslararası yükümlülükler 
dikkate alınarak korunma önlemleri alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyordu. 
Ancak Çin Halk Cumhuriyeti menşeli malların ithalatında korunma önlemleri 
yönetmeliği 21 Şubat 2017’de yürürlükten kaldırılmıştır.  

İzah edilen nedenlerle, dış ticarete konu eşyanın menşeinin tespiti, hem 
Türkiye’nin parçası olduğu söz konusu sistemlerden beklenen faydanın elde 
edilmesi hem de ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan tavizli veya sıfır 
oranlı gümrük vergilerinin belirlenmesi açısından önemli olmuştur (GÜLTEKİN, 
2008: 117).  Dış ticaret politikaları çerçevesinde ülke ve madde bazında korunma-
gözetim önlemlerinin uygulanılması ve menşe ya da trafik saptırması yoluyla 
haksız kazancın önüne geçilebilmesi için eşyanın menşeinin tespiti önemlidir 
(GÜLTEKİN, 2008: 117). Aynı zamanda da devlet hazinesinin zarara uğramaması 
için dış ticaretin sıkı şekilde denetimi gerekli olup menşe tespiti bu açıdan da önem 

https://www.kanunum.com/Danistay/1997-273/Vergi-Dava-Daireleri-Kurulu-1997-273-E,-1998-466-K,-25121998-T_xxvid165419_xxmid165419_search#165419
https://www.kanunum.com/Danistay/1997-273/Vergi-Dava-Daireleri-Kurulu-1997-273-E,-1998-466-K,-25121998-T_xxvid165419_xxmid165419_search#165419
https://www.kanunum.com/Danistay/1997-273/Vergi-Dava-Daireleri-Kurulu-1997-273-E,-1998-466-K,-25121998-T_xxvid165419_xxmid165419_search#165419
http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/896674-ek-vergi-avrupa-kapisindan-delindi
http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/896674-ek-vergi-avrupa-kapisindan-delindi
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ifade etmektedir. Eşyanın menşeini tespit etmek için ülkelerin birbirine uyguladığı 
menşe kurallarını doğru değerlendirmek gerekmektedir. 

Bir ülkenin başka ülkelere uyguladığı menşe kuralları eşyanın tercihli menşe ve 
tercihli olmayan menşe olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. 

2.1. Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş Anlaşması eki “Menşe Kuralları 
Anlaşması”nın birinci maddesi, tercihli olmayan menşe kurallarını; “tarife 
tercihlerinin verilmesine yol açan akdi ve otonom ticaret rejimleri ile ilgili olmaması 
koşuluyla, üyeler tarafından malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan 
yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari tespitler” olarak tanımlamaktadır. 

Tercihli olmayan menşe eşyanın sadece “iktisadi milliyeti”ni işaret etmekte olup, 
anti-damping, gözetim uygulaması, ayrımcı miktar kısıtlamaları, kotalar ve kamu 
alımları gibi alanlarda yerli ürün ile ithal ürün arasındaki farkları belirlemek üzere 
kullanılmaktadır (http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-
kurallari-ve-uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar, ET. 
12.10.2017). Eşyanın ithalatta tercihli rejimden istifade etmesi anlamında, söz 
konusu eşyaya herhangi bir ayrıcalık kazandırmamaktadır 
(http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-kurallari-ve-
uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar, ET 122.10.2017) . 

Türk hukukunda, tercihli olmayan menşe kuralları, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 17 ila 22. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliği’nin 33 ila 42. 
maddelerinde düzenlenmektedir. Gümrük Kanunu’nun 18 ve 19.  maddelerine 
 göre, eşyanın tercihli olmayan menşei; kara suları da dâhil olmak üzere, tümüyle 
elde edildiği veya üretildiği, ya da eşyanın üretiminin birden fazla ülkede 
gerçekleştirilmesi halinde, yeni bir ürünün imal edildiği veya imalatın önemli bir 
aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin 
yapıldığı ülke menşeli olarak tayin ve tespit edilmektedir 
(http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-
duyuru.html, ET. 12.10.2017) Eşyanın tercihli olmayan menşei ‘menşe 
şahadetnamesi’ ile kanıtlanmaktadır. 

Tercihsiz menşe kuralları, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki 1994 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT 1994) I, II, III, XI ve XXIII. 
maddeleri kapsamındaki “En Çok Kayrılan Ülke (MFN)” kuralı uyarınca Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan 
menşe kuralları olup, bu bağlamda, tespit edilen kurallara uyan ve DTÖ üyesi bir 
ülkeden gelen eşya için, ülke ayrımı yapılmaksızın tavizli vergi oranı 
uygulanmasıdır (BOZKURT, 2011: 150). Tanımda kullanılan “tavizli vergi oranı” 
kavramı, Türkiye’nin sahip olduğu tercihli rejim esnasında uygulanacak tavizli 
vergiyle aynı anlama gelmemekte olup, DTÖ bağlamında değerlendirilmesi 
gerekmektedir ( BOZKURT, 2011: 150) . Dolayısıyla tercihsiz menşe kuralları, arada 
herhangi bir özel anlaşma bulunmayan tüm ülkeler menşeli eşya için geçerlidir ve bu 
hallerde, bilinen anlamıyla tercihli vergi oranı uygulanmamaktadır (BOZKURT, 
2011: 150). 

http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-kurallari-ve-uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar
http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-kurallari-ve-uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar
http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-kurallari-ve-uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar
http://ab.gtb.gov.tr/ab-ile-iliskiler/mense-kurallari/mense-kurallari-ve-uygulamalarina-iliskin-soru-ve-cevaplar
http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-duyuru.html
http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-duyuru.html
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2.2. Eşyanın Tercihli Menşei 

İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki 
ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli 
eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulamasına tercihli menşe denir (GY 
md. 32). 

Tercihli menşe kuralları ise, “En çok kayrılan ülke” kuralından bir sapma olarak, 
bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara imkân veren ve esasları 
özel anlaşmalarla belirlenen kurallar olup aralarında ikili veya çoklu tercihli 
düzenleme bulunan ülkeler, ürettikleri ürünleri birbirlerinden ithal ederlerken, bu 
ürünleri üçüncü ülke ürünlerinden, özel menşe kuralları ile ayırt ederler 
(http://www.ithalatihracat.biz/?pnum=149, ET. 10.10.2017).  Her tercihli rejimin 
kendine özgü “menşeli ürün” tanımı olabilmekle birlikte hepsinin uygulanmasında 
aranan temel koşullar: ürünün anlaşma kapsamında olması, anlaşma uyarınca 
menşe statüsüne sahip veya statüsünü kazanmış olması, menşe ispat belgesine 
sahip olması, doğrudan nakliyat kuralına uyularak nakliyatın gerçekleşmiş 
olmasıdır (http://ab.gtb.gov.tr/sss, ET. 09.10.2017). 

Tercihli menşe kuralları; aralarında serbest ticaret anlaşması yapmış ülkeler 
arasındaki ticarete konu eşyanın ithalatında, anlaşma ile ihdas edilen tercihli 
rejimin (gümrük vergisi indirimi veya muafiyeti) uygulanmasına veya belli 
ülkelere tek taraflı (otonom) olarak tanınan tercihler kapsamında söz konusu 
ülkeler menşeli eşyanın, indirimli gümrük vergisiyle veya gümrük vergisinden 
muaf olarak ithalatına esas teşkil eder 
(http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-
duyuru.html, ET. 12.10.2017). Eşyanın tercihli meşe statüsü ‘menşe ispat 
belgesi’ ile kanıtlanmaktadır 

Tercihli menşe kurallarına göre eşyanın menşe statüsü kazanmasında daha fazla 
işçilik veya işlem görmesini gerekmekte olup bu anlamda daha sıkı kurallara 
tabidir. Bununla birlikte kar zarar dengesi belirlenerek “Tamamen elde edilmiş 
ürünler” hem tercihli hem de tercihli olmayan menşe statüsünden istifade 
edebilirler 
(https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20
Folders/web/Dış%20İlişkiler/Serbest%20Ticaret%20Anlaşmaları/Menşe%20Kur
alları%20ve, ET. 10.09.017) 

3. Bağlayıcı Menşe Bilgisive Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi  

Eşyanın menşe tespitinin zor olması ve hata yapılmaya müsait bir konu olması 
nedeniyle Gümrük Kanununda mükellefe menşe tespitine yardımcı olmak amacıyla 
Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep etme yetkisi verilmiştir. İlgili kanun gereği 
mükellefler İthalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi; Tarım politikası 
kapsamında ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata verilen diğer bütün 
ödemelerin hesaplanması; Belgelerin, söz konusu tarife veya menşe bilgisine 
istinaden verilmiş olması koşuluyla, eşyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için 
gümrük işlemlerinin yürütülmesi sırasında verilen ithalat, ihracat ya da ön izin 
belgesinin kullanımı için bağlayıcı menşe bilgisi talep edebilirler. Eşyanın 
menşesinin tereddüde düşülmesi halinde cezai bir yaptırımla karşılaşmamak 

http://www.ithalatihracat.biz/?pnum=149
http://ab.gtb.gov.tr/sss
http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-duyuru.html
http://www.gulerdinamik.com.tr/tr/component/content/article/93-duyuru.html
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Dış%20İlişkiler/Serbest%20Ticaret%20Anlaşmaları/Menşe%20Kuralları%20ve
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Dış%20İlişkiler/Serbest%20Ticaret%20Anlaşmaları/Menşe%20Kuralları%20ve
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Dış%20İlişkiler/Serbest%20Ticaret%20Anlaşmaları/Menşe%20Kuralları%20ve
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açısından bağlayıcı menşe bilgisi talebinde bulunmak mükellefin yararına olacaktır 
(YÜCE vd., 2016: 7). 

 Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel 
Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin 
tespitine ilişkin idari karardır (Gümrük Yönetmeliği md 29). İdari bir karar olması 
nedeniyle de itiraz yolu açıktır. 

İlgili yönetmeliğe göre bağlayıcı menşe bilgisi başvuruları sadece bir kalem eşya 
için yapılması gerekir. Bir kalem eşya deyiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 
aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı yasal ya da tercihli vergi 
oranına tabi olan eşya anlaşılır. 

Bağlayıcı Menşe Bilgisi başvurularında:  

 Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,  

 Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı, soyadı ve 
adresi 

 Menşein belirlenmesine esas olan mevzuat 

 Eşyanın tarife pozisyonu; Eşyanın ayrıntılı tanımı 

 Eşyanın bileşimi, bu bileşimin belirlenmesi için kullanılacak olan yöntem ve 
gerek görülmesi halinde fabrika çıkış fiyatları, 

 Eşyanın menşe kazanması için gereken koşulların sağlandığını gösteren ve 
eşyanın menşeinin tespit edilmesini sağlayacak ayrıntılı bilgi, 

 Eşyanın üretiminde kullanılan malzemeler ve bunların menşei, tarife 
pozisyonları, kıymetleri ve diğer unsurlar (eşyanın tarife pozisyonunun 
değişmesi için gereken koşullar, yaratılan katma değer, üretim sürecinin 
ayrıntılı tarifi), uygulanan menşe kuralı 

 Eşyanın hangi ülkede ne tür işlem ve işçilik gördüğü, 

 Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi, 

 İmalat sürecinin tanımlanmasını sağlamaya yönelik olarak, eşyanın ve 
üretim sırasında eşyanın bileşimine giren diğer malzemelerin örnekleri, 
fotoğrafları, katalogları, planları ve diğer belgelerin verilmesi gerekir. 

Bağlayıcı Menşe Bilgisinin, idarece karar verilebilmesi için gereken tüm belgelerin 
temin edildiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi gerekir. 
Gümrük Kanunu md 9’a göre bağlayıcı menşe bilgisi: 

 Menşe kurallarında bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararası anlaşma 
gereğince değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu değişiklikle 
getirilen hükümlere uymaması, 

 Dünya ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulunduğumuz Menşe Kuralları 
Anlaşmasına ve bu anlaşmaya ilişkin izahname ve kararlardaki bir 
değişikliğe uymaması halinde iptal edilir.  
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Bağlayıcı menşe bilgisinin geçerliliğini kaybetme tarihi, söz konusu değişikliklerin 
Resmi Gazetede yayımı tarihidir. Geçerliliğini kaybeden bağlayıcı tarife veya menşe 
bilgisinin hak sahibi, söz konusu bağlayıcı bilgiye dayanarak ve bu bilginin 
geçerliliğini kaybetmesinden önce, ilgili eşyanın alımı veya satımı üstüne bağlayıcı 
sözleşmeler yaptığı takdirde, geçerliliğini kaybeden tarife veya menşe bilgisini, söz 
konusu yayımın ya da tebligatın yapıldığı tarihten itibaren altı aylık bir süre 
boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük işlemleri sırasında söz konusu ürünler için 
bir ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüğe verilmesi halinde, bu belgenin 
geçerlilik süresi esas alınır. 

Küreselleşme nedeniyle çok az eşyanın tüm üretim süreci bir ülkede 
gerçekleşmekte olup bazı eşyalar binlerce girdi kullanılarak üretilmekte ve bu 
girdiler farklı ülkeler menşeli olmaktadır (YÜCE vd., 2016: 6).  Bu nedenle de çoğu 
zaman eşyanın menşeini tespit etmek zorlaşmaktadır. Eşyanın menşeinin nasıl 
tespit edileceği hususu Gümrük Kanununda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

3.1. Tamamen Bir Ülkede Elde Edilmiş Veya Üretilmiş Eşya 

Gümrük Kanunu md 18’e göre tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o 
ülke menşelidir. İlgili maddeye göre tümüyle bir ülkede başka bir ifade ile o 
ülkenin karasularında elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden;  

O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, o ülkede toplanan bitkisel ürünler, ülkede 
doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, o ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde 
edilen ürünler, o ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri, o ülkede 
kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından herhangi 
bir ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz 
ürünleri, söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını 
taşıyan, fabrika gemilerde denizden çıkan av ürünleri ve diğer ürünlerden elde 
edilen eşya, O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz 
dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke 
tarafından çıkartılan ürünler, Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, 
imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, 
yukarıdaki sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile 
bunların türevlerinden elde edilen eşya,  anlaşılır. 

Eşyanın üretildiği ülkeden doğrudan Türkiye’ye getirilmeyerek üçüncü bir ülke 
veya ülkeler yoluyla getirilmiş ve oralarda geçici depolama yerlerine ve 
antrepolara konmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. Eşyanın geldiği ülkeden 
maksat Türkiye’ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülkedir. Başka 
bir ülkede antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilerek eşyanın getirilmesi 
halinde eşyanın geldiği ülke değişmez.(GY md. 36)  

3.2. Üretimi Birden Fazla Ülkede Gerçekleştirilen Eşyada Menşe Tespiti 

Gümrük Kanunu md 19’a göre üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın 
bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya 
imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı 
işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir.  

Eşyanın üretiminde birden fazla ülkenin payı bulunduğunda uygulanacak olan 
dönüşüm kriterleri şu şekildedir( TEKİN vd., 2017: 56-57) 
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 Malın gümrük tarifesi değişmeli 

 Katma değer kuralı uygulanmalı 

Katma değer kuralı uygulanması zor karmaşık bir sistemdir (BOADU vd., 1991: 
40). İlk olarak üretimde kullanılan eşyaların maliyeti ya da değeri belirlenir. 
Sonrasında kullanılan malzemelerin maliyeti veya değeri esas alınır; bu bağlamda 
üretimde kullanılan malzemelerin maliyeti, yük, sigorta, paketleme ve diğer 
taşımacılık maliyetler; gerçek atık gideri veya bozulma, vergiler ve diğer mali 
yükümlülükler dikkate alınır (BOADU vd., 1991: 40). Üçüncü olarak da doğrudan 
işleme maliyetlerine bakılır; işçilik masrafları bu çerçevede değerlendirilir 
(BOADU vd., 1991: 40). 

 İki aşamalı esaslı dönüşümden geçmeli 

 Kullanılan tüm ithal girdilerin nihai ürünün gümrük tarifesinden başka 
tarifelerde yer almalıdır. 

3.3. Yedek Parçalar, Aksesuar Ve Aksam İçin Menşe Belirleme 

GY. md 37’ye göre, önemli yedek parçalar, (a) bendinde belirtilen serbest dolaşıma 
sokulan veya daha önce ihraç edilmiş olan eşyanın düzgün çalışması için gerekli 
olan ve ilgili eşyanın özelliğini haiz, ilgili eşyanın normal bakımları ve hasar 
görmüş veya hizmet göremeyecek duruma gelmiş olanların parçalarının 
değiştirilmesi için kullanılması planlanan parçaları, ifade eder. Gümrük 
Yönetmeliği md 37’ye göre bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası olarak teslim 
edilen, normal olarak bir cihazın bölümü durumundaki aksesuarlar, yedek parçalar 
ve aksamın, söz konusu cihaz, makine, alet veya aracın parçası ile aynı menşei 
taşıdığı kabul edilir. Serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş cihaz, 
makine, alet veya aracın herhangi bir parçası ile kullanılan önemli yedek parçaların 
bu kısımda düzenlenen şartları yerine getiren cihaz, makine, alet veya aracın 
parçası ile aynı menşei taşıdığı mütalaa edilir.  

Yedek parça ve aksesuarların menşesinin belirlenebilmesi için varış ülkesindeki 
ithalat için gerekli olması ve söz konusu önemli yedek parçaların üretim 
aşamasında ilgili teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın bünyesine girmesinin, bu 
teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın imalatının yapıldığı ülkenin menşeine sahip 
olmasını engellememesi gerekir. 

3.4. Tekstil Ürünlerinde Menşe Belirlemesi 

Gümrük tarife cetvelinin 50-63. fasılları arasında yer alan eşyalar tekstil ürünleri 
olarak değerlendirilir. Birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılarak 
gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 
XI. bölümünde yer alan tekstil ürünlerinin o ülke menşeli sayılabilmesi için, nihai 
ürünün üretiminde kullanılan ve menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı 
pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması gerekir. Ancak, Gümrük 
Yönetmeliği ek-5’te yer alan listedeki tekstil ürünlerinde, pozisyon değişikliği olup 
olmadığına bakılmaksızın listenin üçüncü sütununda belirtilen işlemlerin 
gerçekleştirilmiş olması şartı aranır. Listede yer alan ürünler için üçüncü sütunda 
belirtilen işlem gerçekleşmediği sürece pozisyon değişikliği olsa dahi elde edilen 
ürün menşe kazanmaz. Bu bağlamda tekstil ürünleri kapsamında değerlendirilen 
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bir eşyanın menşesini tespit edilebilmesi için öncelikle Gümrük Yönetmeliği ek 5 
nolu “Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran Veya 
Kazandırmayan İşçilik Veya İşleme Faaliyetlerine İlişkin Liste”ye bakmak 
gerekecektir. 

Örneğin kadre edilmemiş pamuk cinsi bir eşyanın Türk menşesi kazanabilmesi için 
kullanılan yabancı menşe ham pamuğun kıymetinin eşyanın fabrika çıkış bedelinin 
%50 sini geçmemesi gerekir 
(http://www.abgumruk.com.tr/pdf/esyanin_mensei_2013.pdf). Aynı kural kadre 
edilmemiş yağı alınmamış ya da taranmamış yünler için de geçerlidir. 

Örme giyim eşyası ve aksesuarlarında ya da şekline göre kesilmiş parçalardan veya 
örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya 
başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlarda imalatın tamamlanması 
menşe kazandıran işlem olarak düzenlenmiştir.“İmalatın tamamlanması” terimi 
mensucatın kesimini takip eden tüm işlemler veya mensucata doğrudan şekil 
veren örme ve kroşe örmeyi kapsamaktadır. Tamamlanmış işlem/imalat bir veya 
daha fazla bitirme işleminin yapılmaması nedeniyle tamamlanmamış olarak 
addedilmemelidir.  Düğmelerin ve/veya diğer kapama tertibatlarının 
dikilmesi,  ilik açılması,  pantolon paçalarının, kol ağızlarının veya elbise ve 
eteklerin bastırılması (overlok),   biye geçirilmesi ve cep, arma, rozet gibi 
aksesuarların takılması,  ütüleme ve giysileri satışa hazır hale getiren diğer 
işlemler, bitirme işlemlerine örnek olarak verilebilir 
(http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/men%C5%9Feli%20ol
mayan%20girdlierle%20imal%20edilen.htm, ET 12.10.2017) 

Tekstil ürünlerinde bir ceketin üzerinde kullanılacak Çin markalı armanın cekete 
dikilerek imalatın tamamlanması eşyanın menşesini değiştirmeyecektir (TEKİN 
vd., 2017: 58). Ayı şekilde halı, kilim veya bir masa örtüsüne Çin menşeli girdinin 
eklenmesinde nihai eşyanın fabrika çıkış fiyatının %25’ini aşmadığı imalatlarda 
eşyanın menşesi değişmeyecektir( TEKİN vd., 2017: 58).  

3.5. Doğrudan Nakliyat Halinde Menşe Belirlemesi 

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın 
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tek bir 
sevkiyatı oluşturan ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak 
transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında 
olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik 
işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka 
ülkeler üzerinden nakledilebilir. 

Menşeli ürünler Taraf ülkeler dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakledilebilir. Bu hususun ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, ihracatçı 
ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı ya da 
Transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını 
veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda 
kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi 
içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge ile sağlanır. 

http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/men%C5%9Feli%20olmayan%20girdlierle%20imal%20edilen.htm
http://ggm.gtb.gov.tr/data/51e93abf487c8e3dc0903f51/men%C5%9Feli%20olmayan%20girdlierle%20imal%20edilen.htm
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3.6. Menşe Kazandırmayan İşlem Ve İşçilikler 

Menşe belirlenirken bazı işlem ve işçilikler dikkate alınmaz. Esas amacının, 
Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu 
tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat 
oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya, o ülke menşeli sayılmaz (GK md. 20). 
Gümrük Yönetmeli md 34 yetersiz işçilik ve işlemleri nakliyat ve depolama 
süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik; havalandırma, 
yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri koruyucu işlemler; 
tozun giderilmesi, eleme ya da kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, 
maddelerden setler oluşturma dâhil eşleştirme, yıkama ve kesmeden oluşan basit 
işlemler; Ambalaj değişikliği, ambalajların ayrılması ve birleştirilmesi, basit 
torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm 
diğer basit ambalajlama işlemleri; Ürün veya ambalajı üzerine marka, etiket ve 
diğer benzeri ayırt edici işaretlerin konulması; Tamamlanmış bir ürün oluşturmak 
üzere parçaların basit montajı olarak belirtmiştir. 

Örneğin pamuk ithal edip bunu poşetlememiz eşyanın menşesini değiştirmeyecek 
ama ithal ettiğimiz pamuğu kumaşa dönüştürmemiz menşeinin değişmesine neden 
olacaktır. Aynı şekilde Bir ürünün menşesini belirleme aşamasında, imalatında 
kullanılabilecek enerji ve yakıtın, tesis ve teçhizatın, makine ve aletlerin, ürünün 
nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın   menşeini belirlemek 
gerekmeyecektir. 

4. Menşe İspat Belgeleri 

Olayı temsil eden her türlü belge ispat hukuku açısında “belge delili” olarak kabul 
edilecektir( BİRTEK, 2016:175). Bu bağlamda menşe sapmasında belge delili-ispat 
belgeleri, EUR.1 dolaşım belgesi, EUR-MED dolaşım belgesi, fatura beyanı veya 
EUR-MED fatura beyanıdır. Bu belgelerin ibrazı halinde ayrıca menşe 
şahadetnamesi aranmayacaktır (ONURSAL, 2017: 212). 

4.1. Eşyanın Tercihli Menşeini Gösteren EUR.1 

Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, 
Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dâhil ürünlerin 
ihracatında ve yine Avrupa Birliği'ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu 
Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında, ithalatçının gümrük vergisi 
indiriminden yararlanması amacıyla, ihracatçı firmanın üyesi olduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası tarafından onaylanan ve Gümrük İdarelerince vize edilen 
belgedir (http://www.moment-expo.com/dolasim-a-tr-eur-1-ve-eur-med-
sertifikalari-ve-mense-belgeleri, ET. 10.09.2017). 

4.2. EUR.MED Dolaşım Sertifikaları 

EUR-MED Dolaşım Sertifikası, Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonuna (PAAMK) taraf 
ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir. PAAMK 
sistemi; ABEFTA Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz 
kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dâhil tüm ülkelerin arasında serbest 
ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe 
kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine 
dâhil en az 3 ülke arasında STA (Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır. 
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4.3. Fatura Beyanlarını 

Fatura Beyanı; bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre 
menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari 
belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan; ihracatçı tarafından 
düzenlenen ve imzalanan; Müsteşarlıkça yetki verilen kişi/kurum/kuruluş veya 
gümrük müdürlüğünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan; toplam 
kıymeti 6.000 Euro'yu geçmeyen ve menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için 
herhangi bir ihracatçı tarafından, 6.000 Euro'yu geçen tutarlar için ise onaylanmış 
ihracatçılar tarafından yapılabilen menşe ispatını ifade eder (Gümrük Müsteşarlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.Güm.0.06.13.00-010 .06.01 07.07.2009). 

4.4.Form A Belgeleri 

1964 yılında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı sonucunda, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını arttırabilmek 
amacıyla, gelişmiş ülkelerin bu ülkelerden ithal ettikleri sanayi malları üzerindeki 
vergilerini “karşılıklılık” esası dışında tek taraflı olarak sıfırlamalarını veya 
indirmelerini öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) 
yürürlüğe sokulması kararı alınmıştır (HALİLBEYOĞLU/PALACIOĞLU,   2010, s. 
22). Form A Belgesi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli 
rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı 
için kullanılan bir belgedir. 

4.5. Menşe Şahadetnamesi 

Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın menşesinin başka bir ifade ile eşyanın 
hangi ülkeye ait olduğu gösteren belgedir. İthalat işlemlerinde ürünlerin menşesi 
göz önünde bulundurularak muameleye tabi tutulması nedeniyle, her ülkenin ilgili 
kurumları tarafından yazılan mevzuatlarda ürünlerin menşesinin beyan edilmesi 
gerekir (https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-
sahadetnamesi-nedir, ET. 01.09.2017). Vergi tutarlarının daha sağlıklı bir şekilde 
belirlenmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi, sakıncalı durumlarda (salgın 
hastalıklar, ekonomik tedbirler ve benzeri) belirlenen ülkelerden ürün ithalatının 
önlenebilmesi için de dikkate alınan bir belgedir 
(https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-
sahadetnamesi-nedir, ET. 01.09.2017). 

 Ülkemizde ihracatçı tarafından hazırlanan menşe şahadetnamesi, ihracatçının 
bağlı bulunduğu ticaret odası veya sanayi odası tarafından onaylanır. Malın 
gönderileceği ülkenin elçilik veya konsolosluğu tarafından da onaylanabilir. Eğer 
malın gönderileceği ülkenin ülkemizde temsilciliği mevcut değil ise, menşe 
şahadetnamesinin ilgili ülkenin onaylayacak makamına gönderilmesi gerekir. 

 Menşe şahadetnamelerinde; Gönderici ve alıcı isimleri, malın cinsi, özelliği ve 
ambalaj şekli, koli adedi, kolilerin marka ve numarası, malın net ve brüt ağırlığı, 
malın birim fiyatı ve değeri (FOB, CF, CFR vb.), malın yüklendiği aracın ismi ve 
hareket tarihi, yükleme limanı veya yükleme yeri, mal Türkiye’de geçirdiği 
değişiklik dolayısı ile Türk menşeli sayılıyorsa bu durumun açıklanması 
gerekmektedir. 

https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-sahadetnamesi-nedir
https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-sahadetnamesi-nedir
https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-sahadetnamesi-nedir
https://gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/mensei-sahadetnamesi-nedir
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Ticari mahiyette olmayan ve CIF Uluslararası ticari bir terim olan CIF, (ing. Cost, 
insurance & freight) mal bedeli, sigorta ve navlun terimlerini içerir. Satıcı, CFR 
teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma 
sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama 
yükümlülüğünü de almaktadır. Burada sigorta sözleşmesini akdetmek ve sigorta 
primini ödemek, satıcıya düşmektedir. 
https://www.ebilge.com/8419/Cif_ve_Fob_degeri_nedir.html, ET. 11.09.2017) 
kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Aynı 
gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen kap ve kolilerin hepsi 
bir bütün teşkil eder ve tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır.(GY md 39) 

Menşe Şahadetnamesi yerine eşyanın tercihli menşeini gösteren bir menşe ispat 
belgesinin kabulü ancak, bir tercihli ticaret kapsamında tercihli tarifeden 
yararlanmak amacıyla getirilen bir eşyanın aynı zamanda ticaret politikası 
önlemine tabi olması durumunda mümkün olacaktır (Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 38850468-010.06.02 Konu: Menşe Belgelerinin 
Kullanım Alanları) 

5. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Menşe Sapması 

21.03.2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5607 sayılı Kaçaklıkla 
Mücadele Kanunu ile 17.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 
gerekçesinde belirtildiği üzere 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun genel hükümleri 
karsısında, 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan fiillerin bir 
kısmı müeyyidesiz kalacağından, söz konusu boşluğun doldurulması amacıyla, 
madde hükmünde suç tanımları yeniden yapılmış ve bazı fiiller, 5326 sayılı 
Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari para cezasını gerektiren kabahat 
olarak tanımlanmıştır. Yeni düzenleme ile kaçakçılık suçları ve kaçakçılık 
kabahatleri olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. 

Bunun yanı sıra kaçakçılık suçunun unsurlarında yer alan hükümler nedeniyle 
kaçakçılık fiilleri dar yorumlandığı ve bazı kaçaklık eylemlerinin cezasız kaldığı 
eleştirileri nedeniyle maddenin birinci fıkrasında yer alan “sahte belge kullanmak 
suretiyle” ibaresi, “aldatıcı işlem ve davranışlarla” şeklinde değiştirilmiştir. 5607 
sayılı kanunun 3. maddesinin 2 numaralı fıkrasında “Eşyayı aldatıcı işlem ve 
davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan 
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır şeklinde bir düzenleme yapılmıştır. 

Son değişiklikle “sahte belge, haksız çıkar sağlamak” gibi somut ifadeler Kanundan 
çıkarılmış, yerine “aldatıcı davranış, hile, yararlanmak amacı” gibi soyut ifadeler 
eklenerek inceleme ve soruşturma yapanların etki ve yetki alanı daha da 
genişletilmiştir (İNAL, http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/ithalatta-
aldatici-islem-ve-davranis-fiilinin-sinirlarindaki-belirsizlikten-kaynaklanan-risk-
kacakci-damgasi-yemek, ET. 12.10.2017).  

Eşyanın gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye 
sokulmasına neden hileli ve aldatıcı davranış kavramları her somut olay açısından 
idare ve yargı organları tarafından değerlendirilecektir. Her ne kadar ilgili 
düzenleme ile öngörülebilirlik ilkesinin ihlal edildiği iddia edilse de hileli ve 

https://www.ebilge.com/8419/Cif_ve_Fob_degeri_nedir.html
http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/ithalatta-aldatici-islem-ve-davranis-fiilinin-sinirlarindaki-belirsizlikten-kaynaklanan-risk-kacakci-damgasi-yemek
http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/ithalatta-aldatici-islem-ve-davranis-fiilinin-sinirlarindaki-belirsizlikten-kaynaklanan-risk-kacakci-damgasi-yemek
http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/ithalatta-aldatici-islem-ve-davranis-fiilinin-sinirlarindaki-belirsizlikten-kaynaklanan-risk-kacakci-damgasi-yemek
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aldatıcı davranış kavramının doğrudan tanımlamasının mümkün olmadığını bu 
nedenle de somut olay bazında değerlendirme yapmak üzere idare ve yargı 
organlarına takdir yetkisi tanınması isabetli olmuştur. Çalışmamda menşe 
sapmasının hileli ve aldatıcı davranış olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu 
sonrasında da suçun unsurları değerlendirilecektir. Gümrük Yönetmeliği md 
579’da yer alan “Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer 
ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri 
durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre  işlem 
yapılıp yapılmayacağını tespit eder” hükmü gereği menşe sapmasını çok yönlü 
değerlendirmek gerekir. Menşe sapmasını genellikle sahte belge yoluyla 
gerçekleştirilmesi TCK’nın evrakta sahtecilik, hileli ve aldatıcı davranışlarla 
gerçekleştirilmesi nedeniyle dolandırıcılık tüm bunların yanı sıra İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında da değerlendirmek 
mümkündür. Ancak çalışmamada menşe sapması Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

5237 Sayılı TCK’nın 5. maddesinde bu Kanunun genel hükümlerinin özel ceza 
kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı 
düzenlenmiştir. Bu nedenle suçun unsurlarının belirlenmesi sürecinde TCK’nın 
ilgili hükümlerinden yararlanılacaktır. 

5.1. Suçun Unsurları 

Yeni Türk Ceza Kanunu sisteminde esas alınan suç teorisinde suçun unsurları 
maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık unsuru olarak karşımıza çıkar. 

5.1.1. Suçun Maddi Unsuru 

5.1.1.1. Fiil 

Suçun maddi unsuru denildiğinde suç teşkil eden haksızlığın esası olarak akla ilk 
olarak fiil gelir (SARSIKOĞLU, 2014: 43). Suç ve haksızlık teşkil eden fiil karşımıza 
insan hareketi olarak çıkar (ÖZGENÇ, 2015: 163). Ceza hukukunda insandan sadır 
olan husus fiil olarak tanımlanır (ARTUK vd., 2014: 210). Kanunda suç tanımı 
yapılırken fiile bir unsur olarak mutlaka yer verilir (ÖZGENÇ, 2015: 163). Fiil 
kanunda yapılan tanımda gösterilen veya tanımda gösterilmemekle birlikte 
neticeyi meydana getirmeye uygun olan iradi insan kaynaklı davranış şeklidir 
(ZAFER, 2015: 180). Dış âlemde bir değişiklik meydana getirmeye yönelik icrai ya 
da ihmali bir hareket var olmadıkça bir suçun varlığından bahsedemeyiz (HAKERİ, 
2015:148;ARTUK vd., 2014: 211). Cezai sorumluluğun temeli dış dünyada etki 
doğuran insan davranışıdır (ARTUK vd., 2014: 213). 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md 3’de kaçakçılık fiilleri düzenlenmiştir. Bu 
bağlamda kaçakçılık suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Seçimlik hareketlerden biri 
eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen 
ödenmeksizin ülkeye sokmaktır. Eşyanın menşeinin değiştirilmesi gümrük 
idaresini aldatmaya yönelik bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı 
sıra gümrük idaresini aldatmaya yönelik hileli eylemin, gümrük idaresini 
aldatmaya elverişli olması gerekir. Faydasız sahtecilik kapsamında 
tanımlanabilecek belgelerle resen gümrük idaresinin denetimine tâbi ve idarece 
resen tamamlatılması gereken belge ve işlemlerin eksikliği idarenin aldatılmasına 
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elverişli vasıtalar olmadığından aldatıcılık mahiyetini taşımayacaktır (Yargıtay, 7. 
CD., E: 2013/10965, K: 2014/1863, T: 10.2.2014). 

Hangi durumlarda eşyanın menşeinin değiştirilmiş olarak kabul edileceği 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2005/12 sayılı genelgesinde T.C. Başbakanlık 
Gümrük Müsteşarlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı:B.02.1.GÜM.0.06.00.49-
1569, T:17.06.2005, 
www.pcgumrukmobil.com/Gümrük%20Mevzuatı/Dosyalar%5CGenelgeler%5CGe
nelge, ET. 10.09.2017): 

“İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir 
ülkede üretildiği izlenimini uyandıran dizayn, kalite, stil ve bunun gibi ibareler 
bulunması (örneğin;  Çin’de üretilen ve   Çin  menşeli  olarak  beyan edilen bir  
eşyanın  üzerinde  ya  da ambalajında Çin’e dair hiçbir ibare yokken “Designed in 
Italy”, “Styled in Germany” “Swiss Design” ya da, “Japanese quality” gibi ibarelerin yer 
alması), 

İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde yer alan tek başına ülke isimlerinin 
eşyanın üretildiği ülkeden farklı bir ülke olması (örneğin; Çin’de üretilen ve Çin 
menşeli olarak beyan edilen eşyanın ya da ambalajının üzerinde tek başına 
“Germany”, “ Spain”, “Europe” gibi ibarelerin bulunması), 

İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde yer alan ve üretici ya da onun temsilcisi 
olan firmanın adresini (örneğin; Çin’de üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen 
eşyanın ya da ambalajının üzerinde “Goldhand Vertriebsgesellsschaft mbH, 
Schlüterstrabe3, 40235, Germany, GB” ibaresi olması) gösteren ibarelerin olması 
halinde ayrıca eşyanın üretildiği yerin de belirtilmesi gerektiğinden sadece adres 
bilgisi olması, 

İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir 
ülkede üretildiğini gösteren “Made In …” ibaresinin bulunması (örneğin; Çin’de 
üretilen ve Çin menşeli olarak beyan edilen bir eşyanın ya da ambalajının üzerinde 
“Made in England” “Made in Indonesia” gibi ibarelerin bulunması)”menşe sapması 
olarak tanımlanmıştır. 

Eşyanın menşeinin değiştirilmesinde temel amaç vergisel avantajlardan 
yararlanmaktır. Yargıya yansımış bir olayı bu fiile örnek olarak verebiliriz. İlgili 
olaydagümrük vergisini ödemekten kaçınmak için ithalatçı firmanın 
Endonezya'daki ....... firmasından duvar tipi split klima ithal edildiği, gerçekte Çin 
menşeli olan duvar tipi split klimaların Endonezya menşeli olarak gösterilmesi 
suretiyle menşe saptırması yaptığı tespit edilmiştir. 

Suçun tamamlanması için eşyanın menşesinin değiştirilmesi yetmez ayrıca eşyanın 
gümrük vergileri tamamen ya da kısmen ödenmeden ülkeye sokulması bunun yanı 
sıra da bu hususun beyannameye de yansıması gerekmektedir. Suça konu olan 
eşya ithali sırasında gümrük vergisi ödenmesi gereken eşyadır. Eşya vergiye tabii 
değilse menşesinin değiştirilmesi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç 
olmayacaktır. Dolayısıyla hüküm tesis edilirken eşyanın vergiye tabi olup olmadığı 
da değerlendirilmelidir (T.C. Yargıtay 11. Ceza Dairesi, E. 2013/23423, K. 
2014/3191, T. 24.2.2014, Kazancı İçtihat Programı). 

http://www.pcgumrukmobil.com/Gümrük%20Mevzuatı/Dosyalar%5CGenelgeler%5CGenelge
http://www.pcgumrukmobil.com/Gümrük%20Mevzuatı/Dosyalar%5CGenelgeler%5CGenelge
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Bununla birlikte gümrük idaresini aldatmaya yönelik (hileli) kasti eylemin, gümrük 
idaresini aldatmaya elverişli olması gerekir, faydasız sahtecilik kapsamında 
tanımlanabilecek belgelerle resen gümrük idaresinin denetimine tabi ve idarece 
resen tamamlatılması gereken belge ve işlemlerin eksikliği idarenin aldatılmasına 
elverişli vasıtalar olmadığından aldatıcılık mahiyetini taşımayacaktır (T.C. Yargıtay 
7. Ceza Dairesi E. 2013/10958, K. 2014/3162, T. 3.3.2014, Kazancı İçtihat 
Programı). 

Menşe sapmasına ilişkin fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmek için 
ithale kadar inilmek suretiyle zincirleme menşe araştırmasının yapılması, faturayı 
düzenleyen firmanın ticari defter ve belgelerinin incelenmesi, ilgili gümrük 
idarelerinden gümrük giriş beyannameleri tüm ekleriyle birlikte getirtilip, bütün 
belgelerin eşyayla birlikte konusunda uzman bir bilirkişiye tevdi edilip menşe ve 
sair özellikleri itibariyle ayniyet tespiti yaptırılarak belgelerin eşyayı temsil edip 
etmediğinin belirlenmesi gerekir (T.C.Yargıtay, 7. Ceza Dairesi, E. 2014/29709, K. 
2016/8432, T. 14.6.2016, Kazancı İçtihat Programı). 

5.1.1.2. Fail 

TCK md 37’ye göre suçun yasal tanımında yer alan fiili gerçekleştiren kişi faildir. 
Her suçun bir faili başka bir ifade ile kanunda belirtilen fiili işleyen bir kişisi vardır 
(KOCA vd, 2016:108). Ceza kanunlarında tanımlanan suçlar genel olarak herkes 
tarafından işlenebilen suçlar olmakla birlikte bazı suçlar özel bir yükümlülük 
altında bulunan ve belli faillik şartını taşıyan kişiler tarafından işlenebilir 
(ÖZGENÇ, 2015: 192). 

Menşe sapmasında suçun faili eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla vergi ve 
benzeri yükümlülükleri yerine getirmeden ülkeye sokmak isteyen herhangi bir kişi 
olabilir.  

5.1.1.3. Mağdur 

Suçun mağduru suçun konusunun ait olduğu gerçek kişilerdir (ÖZGENÇ, 2015: 
192). Mağdur ya bir gerçek kişi ya da toplumun bütünüdür (BİRTEK, 2016: 164). 
Devlete karşı işlenen suçların mağduru toplumu oluşturan herkestir(KOCA vd, 
2016:110). Suçtan zarar gören kavramı mağdur kavramını da kapsamına almakla 
beraber suçtan zarar gören kimse ile mağdur farklı kimseler olabileceği gibi; 
mağdur ile birlikte suçtan zarar gören kimseler de olabilir (BİRTEK, 2016: 164). 
Devlet suçun mağduru olmamakla birlikte karşımıza suçtan zarar gören olarak 
çıkar (HAKERİ, 2015: 141). Bir suçun işlenmesiyle hukuken korunan menfaatleri 
doğrudan veya dolaylı olarak ihlal edilen suçtan zarar görendir (ARTUK vd, 2014: 
283). Mağduru belirli bir kimse olmayan suçlarda suçun mağduru toplumu 
oluşturan bireylerdir (ARTUK vd, 2014: 284). Kaçakçılık suçları devlet hazinesine 
karşı işlenen suçlardır. Devlet gelir kaybına uğradığı zarar görmüştür. Ancak devlet 
gelirleri kamu hizmetini ifa etmek için toplar bu nedenle de suçun mağduru 
toplumu oluşturan her bireydir. 

5.1.1.4. Netice 

Kanunda tanımlanan hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişikliğe netice 
denir(ARTUK vd, 2014: 246). İşlenen fiilin suçun konusu üzerindeki etkisi esas 
alınarak tehlike suçu ve zarar suçu olarak ikiye ayrılır (ÖZGENÇ, 2015: 212). 
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Tehlike suçunda suçun yasal tarifinde yer alan fiilin işlenmesi yeterli iken zarar 
suçunda haksızlık teşkil eden fiilin işlenmesi neticesinde suçun konusu üzerinde 
bir zarar meydana gelmelidir (ÖZGENÇ, 2015: 212). Kanunda zarar şeklinde belirli 
bir dış değişikliğe suç tanımında yer verilmiş ise bu suçlara zarar suçu adını 
veririz( ZAFER, 2015:190). 

Netice suçun kanuni tanımında bir unsur olarak gösterilmiş ise suçun oluşumu ve 
failin cezalandırılması için neticenin gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılır 
(BİRTEK, 2016:143). Menşe sapması fiilini suç oluşturabilmesi için Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu md. 3’de belirlenen neticenin gerçekleşmesi gerekir. Aldatıcı 
işlem ve davranış olarak nitelendirdiğimiz menşe sapması fiilini suç 
oluşturabilmesi için gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödenmemesi 
gerekir. Kanunda belirtilen zarar gerçekleşmez ise sadece eşyanın menşesinin 
saptırılması karşımıza kaçakçılık suçu olarak çıkmayacaktır.  

5.1.2. Suçun Manevi Unsuru 

Failin kanunda tanımlanan fiili yerine getirmesi başka bir ifade ile maddi unsurun 
gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterli değildir. Failin cezalandırılabilmesi için 
kast ya da taksirin oluşması manevi unsurun oluşması gerekir (HAKERİ, 2015: 
215). Kişi ile işlediği fiil arasındaki manevi bağa manevi unsur denir (KOCA vd, 
2016: 139). Bir fiilin subjektif olarak faile isnad edilebilmesi için manevi unsurun 
varlığı kasten ya da taksirle hareket edip etmediğinin belirlenmesi gerekir (KOCA 
vd, 2016:139). TCK md 21’de belirtildiği üzere suçun oluşması için kastın varlığı 
gereklidir. 

Kastın varlığı için hem suçun yasal tanımında yer alan unsurlar bakımından bilgiye 
sahip olması hem de bu unsurların gerçekleşmesini istemesi gerekir. Menşe 
sapmasını gerçekleştiren fail bilerek isteyerek eşyanın milliyetini gümrük vergisini 
ödememek ya da kısmen ödememek amacıyla gerçekleştirmelidir. Eğer menşeinin 
yanlış belirlenmesi sürecinde failin kastı yoksa manevi unsur eksik olduğu için suç 
oluşmayacaktır. Eşyanın menşe tespitinin zor olması ve hata yapılmaya müsait bir 
konu olması nedeniyle Gümrük Kanununda mükellefe menşe tespitine yardımcı 
olmak amacıyla Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep etme yetkisi verilmiştir. Menşeinin 
belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan menşe şahadetnamesi düzenlenmesi 
zorunlu belgelerden olmamasına rağmen hatalı menşe tespitinde kastı ortadan 
kaldırıcı delil özelliği taşımaktadır. 

Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından verilen hatalı Bağlayıcı menşe bilgisi 
çerçevesinde yapılan işlemlerde menşe sapması gerçekleşirse kast unsurunu 
yokluğu nedeniyle suç oluşmayacaktır. 

5.1.3. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 

Hukuka aykırılık suçun yapısında ikinci aşamayı oluşturur. İşlenen fiilin yasal 
tanıma uygun olduğu belirlendikten sonra fiille ilgili olarak hukuka aykırılık 
yönünden değerlendirme yapılması gerekir (KOCA vd, 2016: 255). Hukuka 
aykırılık bir değerlendirme yapmak suretiyle fiile atfedilen vasıf olup tüm hukuk 
düzeninin fiil hakkındaki değersizlik yargısını ifade eder (KOCA vd, 2016: 256). 

TCK md 24. ve 34. maddeleri arasında hukuka aykırılığı kaldıran nedenler, 
kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler veya azaltan nedenler bir arada 
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düzenlenmiştir. Ancak ilgili hükümleri menşe sapması açısından uygulamak 
mümkün değildir. 

5.2. Etkin Pişmanlık 

Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen 
ödenmeksizin ülkeye sokan kişi için, gümrüklenmiş değerin ödenmesi şartına bağlı 
ve indirim nedeni olarak öngörülen etkin pişmanlık, 5607 sayılı Kanunun 5. 
maddesinin ikinci fıkrasında; "Yedinci fıkrası hariç, 3. maddede tanımlanan 
suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi 
sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar 
parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan 
kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, 
mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
halinde uygulanmaz” şeklinde düzenlenmiştir.  Yasal düzenleme gereği menşe 
sapmasında etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmek için aşağıdaki koşulların 
gerçeklemesi gerekir: 

 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun, 7. fıkrası2 hariç olmak üzere 
md. 3’de tanımlanan suçlardan birinin işlenmiş olması gerekmektedir. 

 Soruşturma aşaması sona erinceye kadar suç konusu eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar paranın Devlet Hazinesine 
ödenmesi,  gerekmektedir. Gümrüklenmiş değer Gümrük Kanununa göre, 
Uluslararası Kıymet Sözleşmesi’ne göre belirlenecek, ithal eşyası için 
eşyanın CIF3 kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB4 
kıymeti ile gümrük vergileri toplamını ifade eder. 

Ödeme iradesi gösteren şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere bizzat 
Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatı gerekmekte olup, lehine olan bu kanun 
maddesinden yararlanmasını sağlamak üzere Cumhuriyet Savcısına bir uyarı 
görevi verilmemiştir. Diğer bir deyişle, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı 
tarafından şüpheliye etkin pişmanlığın ihtar yoluyla bildirilmesi ve ödenmesi 
gereken miktar belirtilerek ödeme yapıp yapmayacağı hususunun sorulması 
zorunluluğu bulunmamaktadır (TC. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E: 2014/64, K: 
2015/64http://kararara.com/forum/viewtopic.php?f=44&t=56328, ET 
03.09.2017).  

                                                        
2İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı 
takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak 
eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile 
cezalandırılır. 
3Bu terim, varış ülkesinde bir liman veya ithal yerine malın teslimi sırasında alınacak gümrük vergilerinin 
hesaplanmasında baz alınan rakamdır. Gümrüklenmiş değerin hesaplanmasında dikkate alınan CIF değer,  
ithalatın yapıldığı ülkedeki eşyanın üretim maliyeti,  nakliye, yükleme, boşaltma, sigorta maliyeti gibi 
masrafların toplamını oluşturur, www.taa.gov.tr/.../oguz-korkmaz-2-
c2F5ZmF8NjUzZDQtY2RjYTUtMzExMDUtMTg 
4 FOB : Free On Board kelimerinin ilk harflerinden oluşur. "Gemide Masrafsız" kuralı da diyebiliriz. İhraç 
edilecek emtianın satıcı tarafından belirlenen yükleme limanına alıcı tarafından anlaşması yapılan gemiye ve 
kara nakil aracına teslim edilmesini  ifade eder. Bu teslimde  satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı 
tarafından temin edilen gemiye veya kara nakil aracına yüklemeyi gerçekleştirir. Tedarikçinin eşyanın 
nakliyesinin yapılacağı nakil aracına tesilimine kadar olan masrafların dahil olduğu bir değerdir 
www.taa.gov.tr/.../oguz-korkmaz-2-c2F5ZmF8NjUzZDQtY2RjYTUtMzExMDUtMTg 
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Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık mümkünken kovuşturma aşamasında 
yasa koyucu tarafından kabul edilmemiştir.  

Failin kaçakçılık suçundan mükerrir olmaması, kaçakçılık fiilinin bir örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenmemiş olması gerekmektedir. 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen etkin pişmanlık uygulamasının 
sadece soruşturma aşaması ile sınırlandırılması korunan değer olan maliye 
hazinesinin sanık haklarının da etkin bir şekilde korunmasına hizmet etmediği; 
devlete karşı işlenen kaçakçılık suçunda sanığın suçtan doğan zararın iki katından 
fazla bir miktarı hazineye ödemek zorunda kalmasının hukuk devletiyle 
bağdaşmadığı gerekçesiyle etkin pişmanlık hükmünün iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi kanun koyucunu takdir yetkisine dayanarak düzenlediği 
kuralın hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bir yönünün bulunmadığı 
gerekçesiyle reddetmiştir (Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, E:2014/127, K: 2015/5, 
T:4.01.2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150429-7.pdf, 
ET. 09.10.2017) 

6. Sonuç 

Eşyanın ekonomik milliyetine menşe denir. Bir eşyanın menşeini tespit etmek ona 
bağlanan hukuki sonuçlar nedeniyle önem ifade etmektedir. Mali hukuk açısından 
gümrük vergileri ve eş mali yükümlülüklerin doğru hesaplanması, anti-damping 
uygulamaları, gümrük tarifesi dışında kalan ticaret politikası önlemlerinin 
uygulanmasında açısından için eşyanın menşeini belirlemek gerekmektedir.  

Bir ülkenin başka ülkelere uyguladığı menşe kuralları eşyanın tercihli menşe ve 
tercihli olmayan menşe olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. 

Tercihli olmayan menşe eşyanın sadece “iktisadi milliyeti”ni işaret etmekte olup 
eşyaya herhangi bir ayrıcalık kazandırmamaktadır. Türk hukukunda, tercihli 
olmayan menşe kuralları, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 17 ila 22. maddeleri ve 
Gümrük Yönetmeliği’nin 33 ila 42. maddelerinde düzenlenmektedir.  

Tercihli menşe kuralları ise bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel 
uygulamalara imkân veren sınırları anlaşmalarla belirlenen kurallar olup her 
tercihli rejimin kendine özgü “menşeli ürün” tanımı olabilmektedir. 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md 3’de kaçakçılık fiilleri düzenlenmiştir. İlgili 
madde 2. fıkraya göre “Eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri 
kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  Bu bağlamda 
kaçakçılık suçu seçimlik hareketli bir suç olup seçimlik hareketlerden biri eşyayı 
aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen 
ödenmeksizin ülkeye sokmaktır. Eşyanın menşeini değiştirmek karşımıza aldatıcı 
ve hileli davranış olarak çıkacaktır. Hangi durumlarda eşyanın menşeinin 
değiştirilmiş olarak kabul edileceği Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2005/12 
sayılı genelgesinde menşe sapması: 

“İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir 
ülkede üretildiği izlenimini uyandıran dizayn, kalite, stil ve bunun gibi ibareler 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150429-7.pdf
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bulunması; İç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde yer alan tek başına ülke 
isimlerinin eşyanın üretildiği ülkeden farklı bir ülke olması; İç ve dış ambalajlarında 
ya da eşya üzerinde yer alan ve üretici ya da onun temsilcisi olan firmanın adresini 
gösteren ibarelerin olması halinde ayrıca eşyanın üretildiği yerin de belirtilmesi 
gerektiğinden sadece adres bilgisi olması; İç ve dış ambalajlarında ya da eşya 
üzerinde eşyanın üretildiği ülkeden başka bir ülkede üretildiğini gösteren “Made In 
…” ibaresinin bulunması” olarak açıklanmıştır. Eşyanın gümrük vergilerini kısmen 
veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulmasına neden hileli ve aldatıcı davranış 
kavramları her somut olay açısından idare ve yargı organları tarafından 
değerlendirilecektir.  

Suçun tamamlanması için eşyanın menşesinin değiştirilmesi yetmez ayrıca eşyanın 
gümrük vergileri tamamen ya da kısmen ödenmeden ülkeye sokulması gerekir. 
Suça konu olan eşya ithali sırasında gümrük vergisi ödenmesi gereken eşyadır. 
Eşya vergiye tabii değilse menşesinin değiştirilmesi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
çerçevesinde suç olmayacaktır. TCK md 37’ye göre suçun yasal tanımında yer alan 
fiili gerçekleştiren kişi faildir. Menşe sapmasında suçun faili eşyayı aldatıcı işlem ve 
davranışlarla vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmeden ülkeye sokmak 
isteyen herhangi bir kişi olabilir.  

Kaçakçılık suçları devlet hazinesine karşı işlenen suçlardır. Devlet gelir kaybına 
uğradığı için zarar görmüştür. Ancak devlet gelirleri kamu hizmetini ifa etmek için 
toplar bu nedenle de suçun mağduru toplumu oluşturan her bireydir.  

Menşe sapması fiilini suç oluşturabilmesi için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu md 
3’de belirlenen sonucun gerçekleşmesi gerekir. Aldatıcı işlem ve davranış olarak 
nitelendirdiğimiz menşe sapması fiilini suç oluşturabilmesi için gümrük vergilerini 
kısmen veya tamamen ödenmemesi gerekir. Kanunda belirtilen zarar 
gerçekleşmez ise sadece eşyanın menşesinin saptırılması karşımıza kaçakçılık suçu 
olarak çıkmayacaktır.  

Failin kanunda tanımlanan fiili yerine getirmesi başka bir ifade ile maddi unsurun 
gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterli değildir. Failin cezalandırılabilmesi için 
manevi unsurun da gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Manevi unsur karşımıza kast 
ya da taksir olarak çıkacaktır. Menşe sapmasını gerçekleştiren fail bilerek isteyerek 
eşyanın milliyetini gümrük vergisini ödememek ya da kısmen ödememek amacıyla 
gerçekleştirmelidir. Eğer menşeinin yanlış belirlenmesi sürecinde failin kastı yoksa 
manevi unsur eksik olduğu için suç oluşmayacaktır. Eşyanın menşe tespitinin zor 
olması ve hata yapılmaya müsait bir konu olması nedeniyle Gümrük Kanununda 
mükellefe menşe tespitine yardımcı olmak amacıyla Bağlayıcı Menşe Bilgisi talep 
etme yetkisi verilmiştir. Menşeinin belirlenip, belgelendirilmesinde kullanılan 
menşe şahadetnamesi düzenlenmesi zorunlu belgelerden olmamasına rağmen 
hatalı menşe tespitinde kastı ortadan kaldırıcı delil özelliği taşımaktadır. 
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