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Öz 

Bu çalışmanın amacı, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Gümrük yükümlülüklerinin gerçekleştiği 
durumları betimlemektir. Bu amaç doğrultusunda, ilgili kanunun, Gümrük yükümlülüğü başlığı 
altında dokuzuncu kısımda yer alan maddeler incelenmiştir. Ayrıca, Gümrük yükümlülüğün doğması 
ile birlikte işlenen olası Gümrük kabahatleri çerçevesinde Kabahatler kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 
Anayasa ile ilişki olan durumlar üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda karşılaştırmalı hukuktaki gerçek 
ve tüzel kişilerin Gümrük ve Kabahatler hukuku çerçevesinde kanunların uyumu açısından öneriler 
sunulmuştur. Çalışmanın neticesinde, Gümrük beyanın sorumlu kişiyi belirlemek için esas alındığı 
gözlemlenmiştir. Gümrük yükümlüğün doğması ile birlikte, sorumluluğun beyan veren şahısta veya 
tüzel kişiliğinde olduğu anlaşılmaktadır. 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda, beyan sahibi gümrük 
vergilerinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi olarak karşımıza çıkmaktadır ve sorumlu kişilerden para 
cezası tahsil edileceği veya tüzel kişi olma durumunda idari cezada uygulanabileceği anlaşılmaktadır. 
Gümrük Beyanını gerçekleştiren kişi veya temsilen başkasının adına beyanda bulunan dolaylı kişiler 
ve doğrudan tüzel kişilerde Gümrük vergilerini kısmen veya tamamen tahsil edilememesinden de 
sorumlu tutulmaktadırlar. Fakat, Kabahatler Kanunun bu maddesi ile Anayasanın ilgili maddesinde ve 
genel olarak Türk Ceza Hukuku bakımında uyuşmadığı anlaşılmaktadır. Tüzel kişiliğine kesinleşen 
para cezasının ödenmediği durumlarda ise yaptırımların kime uygulanacağı belirsizliğini 
korumaktadır. Bu anlamda, kanunların uyumu açısından ve doğabilecek uyuşmazlıkların önüne 
geçebilmek adına Kabahatler kanunun revize edilmesi önerilmektedir veya Anayasanın konu ile ilgili 
maddesinin tekrar düzenlenmesi planlanmalıdır. 
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Abstract 

The purpose of this study is to describe, within the framework of Law number 4458 relating to customs 
codes, the situations in which agents have customs obligations. In this perspective, articles relating to 
taxpayers' obligations under the customs law are examined. In this context, proposals have been 
presented in terms of harmonization of legislation in the context of customs law and crimes of natural 
and legal persons in comparative law. With the birth of the customs obligation, it is understood that the 
responsibility lies with the declaring person or the legal entity. They are also held responsible for the 
inability to collect customs taxes partially or fully from the person who made the customs declaration 
or from indirect persons and representative legal entities who represent on behalf of someone else. 
However, it is understood that this article of crimes is not in conformity with the relevant article of the 
Constitution and in terms of Turkish criminal law in general. Furthermore, in cases where the final fine 
is not paid by legal personality, it is not clear to whom the sanctions will be applied. In this sense, the 
law on crimes must be revised in order to comply with the laws and to prevent any dispute that may 
arise, or it should be planned to reorganize the relevant article of the Constitution. 
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