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Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline
ve Tbu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun(Resmî
No.
6829

Gazete ile ilâm : 7 .IX .1956 - Sayı : 9401)
Kabul tarihi
29. VIII. 1956

MADDE 1. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun 11, 14,
20, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 38, 40, 44, 45, 47, 53, 54, 55, 56 ve 58 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir :
Madde 11. — Gümrük Kanununun 7 nei maddesi gereğince tâyin olunan kapı
ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek memnudur.
Bu yerlerde tesadüf edilecek eşhas ve her nevi nakil vasıtaları salahiyetli me
murlar tarafından durdurulur ve şahısların eşya yük ve üzerleri ve nakil vasıtaları •
aranır.
«Dur» ihtarına itaat etmiyen şahıslar hakkında evvelâ havaya silâh atmak su
retiyle bu ihtar tekrar edilir. Bu ihtara da riayet edilmezse salahiyetli memurlar si
lâh kullanmaya mezundur.
Silâhla teçhiz edilmiş zabıta ve gümrük muhafaza memurlarının memleket
dâhilinde tesadüf edecekleri kaçakçılar hakkında da yukardaki fıkralar ahkâmı tat
bik olunur.
v

Gümrük mmtakası dâhilinde havaya silâh atmak suretiyle vâki dur ihtar ve
işaretlerine itaat etmiyen canlı, cansız kara vasıtaları sürücülerine de salahiyetli
memurlar silâh istimaline mezundur.
Demiryol vasıtaları bu hükümden müstesnadır. Bunların durdurulmasını ge
rektiren ahvalde yapılacak muameleler istasyonlardaki tavakkuflaıı sırasında
icra olunur.
Kaçakçılığın men. takip ve tahkikiyle vazifeli jandarma veya gümrük muha
faza teşkilâtı mensupları karasuları dâhilinde veya gümrük nııntakalarında her
nevi deniz vasıtalarına yanaşıp yük ve evrakını tetkika salahiyetlidir.
Sahillerde veya hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmıyan yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile yahut sair sefinelerle ihtilât eden gemiler
le ek ikinci maddenin (IV) noü fıkrası hükmüne riayet etmiyen her nevi deniz
vasıtaları hakkında dahi, hangi tonajda olursa olsun yukardaki fıkra hükmü tat
bik olunur.
Karasularımızda ve gümrük' mmtakalarmda Jandarma veya Gümrük Muha
faza teşkilâtı mensuplarının yanaşmasına müsaade etmiyerek kaçan veya kaçmaya
teşebbüs eden her nevi deniz vasıtalarına beynelmilel deniz işaretlerine göre gün
düz filâma ve gece mors ve emsali işaretlerle durması ihtar olunur.
Bu ihtara riayet etmiyen vasıtaya ihtar mahiyetinde top veya sair silâhlarla
ateş edilir. Buna da riayet etmeyip kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya mecbur
edecek şekilde üzerine ateş edilir.
Mücbir bir sebebolmaksızın gümrük idaresi bulumnıyan bir mahalle inen veya
kalkan hava sefineleri .hakkında da kara vasıtalarına tatbik olunan hüküm uygu
lanır.
Madde 14. — Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerle-
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rinde veya eşyalari arasında çıkan Gümrük Resmine veya inhisara tâbi eşya ve
maddeler müsadere olunur.
Yolcuların başkalarına ait eşyayı kendi zatî eşyası imiş gibi göstermiş olma
ları halinde bu kaçak eşyanın müsaderesine, gerek yolcu ve gerekse eşya sahibi
hakkında eşyanın vergileri miktarmca ayrı ayrı ağır para cezasına hükmedilir.
Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında veya kablarında zuhur
eden ve ticari mahiyet ve miktarda olan eşyalariyle gümrükten kaçırılmak mak
sadına nıüstenidolarak sandık, bavul, çanta ve bunlara benzer eşya kablarında
veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde
bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden
çıkarılan veya ayakkabılarına yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırıl
mış olarak bulunan veyahut her hangi bir suretle muayeneye arz edilmemiş olan
gümrüğe ve inhisara tâbi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber
yolcular hakkında 25 nci maddenin 3 neti fıkrasına göre hapis ve para cezası da
hükmedilir.
Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eş
yaları arasında çıkan Gümrük Resmine veya inhisara tâbi eşya 22 nci maddenin
2 nci fıkrasındaki mahal ve zaman şartları aranmaksızın her an müsadere edile
bilir.
•>
Madde 20. — Hakikat a aykırı beyanname ita edilmek veya her ne şekilde olur
sa olsun hile yahut suiistimal gibi kanunsuz yollarla muamelesi yaptırılarak ek
sik resim veya vergi Ödenmek yahut vergi veya resimleri ödenmeksizin ödenmiş
veya .muamelesi yaptırılmış yahut vergi veya resme tâbi olduğu halde muafiyete
tâbi mal gibi gösterilmek yahut ithali memnu veya inhisara tâbi bir malı memnuiyet veya inhisar dışında göstermek suretiyle memlekete mal ve eşya ithal eden
ler veya ithale teşebbüs eyliyenler (1) seneden (5) seneye kadar hapis cezasiyle
cezalandırılırlar. Mal ve eşyanın da müsaderesine hükmolunur.
Yukarda yazılı fiil ve hareketlere iştirak eden memur ve müstahdemler hak
kında suça mürettep ceza bir misli artırılarak hükmolunur.
Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal ve eşya için bu noksanlığın,
vergi veya resimleri ödenmemiş olan mal ve eşya için de tekmil vergi veya resim
lerin, memnu yahut- inhisara tâbi madde ve mallar için gttmrüklenmiş piyasa
değerinin beş misli ağır para cezası hükmedilir.
Mal ve eşyanın yakalanamaması halinde yukaııki fıkrada yazılı ağır para ce
zasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilâve olunur.
Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yakalanan eşya ile hüküm ve tah
sil edilecek para cezaları hakkında' (60) nci madde hükmü tatbik olunur.
Huç, 5383 sayılı Gümrük Kanununun 152 nci maddesinde tasrih edildiği şekil
de mal- ve eşya gümrükte iken meydana çıkarılmış veya yakalanmış İse bu tak
dirde mezkûr maddeye göre ye yalnız para cezası üzerinden alâkalılara ikramiye
de verilir.
Para cezasının tahsili kanunen münkiin olmadığı takdirde müstehiklerin his
sesi eşya bedelinden derhal tesviye olunur.
Madde 25. — Bu kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı haller
haricinde, kaçak inhisar maddelerini istimal veya istihlâk maksadiyle yanlarında
veya her hangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten kaçırılarak yurda sokul
muş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaçlarında
kullanmak üzere yurt içinde satınalan veya bilerek yanlarında yahut her hangi
bir yerde bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, inhi-
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saı maddeleri için hususi kanunlarında yazılı para cezaimin birer misli hafif pa
ra cezası ile cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. Bu
suretle hükmolunacak hafif para cezası 10 liradan aşağı olamaz.
Para cezasının miktarı (50) lirayı tecavüz ettiği takdirde tecavüz eden mik
tar için her üç lira ve küsüm bir gün hesabiyle ayrıca hafif hapis cezası da hük
molunur. Bu suretle verilecek hafif hapis cezası bir seneyi geçemez.
Yukanki fıkralar dışında kalan ve bu kanunda ayrıca cezası bulunmıyan her
ne\i kaçakçılık suçlan failleri bir seneden beş seneye kadar hapis cezasiyle bir
likte gümrük kaçağı eş3~anm Gümrük Resmi ile sair Devlet resimleri tutarının,
inhisar kaçağı maddeler için hususi kanunlarında yazılı para cezasının birer mis
li ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu nevi eşya ve maddelerin de müsaderesi
ne hükmolunur.
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden
madut bulunması veya bunlar için hususi kanunlarında para cezası tâyin edil
memiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş pi
yasa değeri miktarmca bir meblâğ ilâve olunur.
Kaçırılan eşya veya maddenin sif değeri (1 000) liradan aşağı olduğu takdir
de 3 ncü fıkrada yazdı cezalar yarı nispetinde indirilerek hükmolunur.
Madde 26. — Kaçakçılık maksadiyle teşekkül vücuda getirenlerle idare eden
ler üç seneden beş seneye kadar hapis ye (3 000) liradan aşağı olmamak üzere
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret mtisabedenler baklanda (1) seneden
(3) seneye kadar hapis ve (1 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
hükmolunur.
Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadiyle 2 veya daha fazla kimselerin evvelden
.ıulaşıp birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır.
Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadiyle teşekkül vücuda geti
renlerle idare edenler veya teşekküle mensubolanlar tarafından işlenirse failler
hakkında 7 seneden 15 seneye kadar ağır hapis cezası hüknıoluuur.
Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak ka
çakçılık yapmaları halinde beş seneden on seneye kadar ağır hapis cezası hükmo
lunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır para cezasijde birlikte inhisar
maddeleri için hususi kanunlarındaki para cezaları miktarının, eşya kaçakçılığı
için de Gümrük Resminin ve memnu eşya ve maddeler için de bunların kıymetinin
5 mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve
maddeler de müsadere edilir.
Bu kanunun 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu maddede yazılı suçların kaçakçılığın
men ve takibi veya tahkiki ile mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işliyenlere müzaheret veya bilerek müsamaha edilmesi hallerinde mezkûr maddelerde
yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstahdem
ler tarafından işlenmesi halinde yarı misli nispetinde artırılır.
Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi her hangi bir teh
likeye karşı sigorta yapanlar ile saptıranlar (1) seneden (3) seneye kadar hapis ve
(10 000) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle cezalandırılırlar ve ayrı
ca bu suretle sigorta yapan müesseseden (10 000) liradan aşağı olmamak üzere
hükmedilecek ağır para cezası tahsil ve Türkiye dâhilinde sigortacılık yapmaları
da menohmur.
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Madde 35. — Ceza ehliyetini haiz olmıy anları kaçakçılık suçlarında kullanan
lar, kaçakçılık fiiline terettübedeıı cezalar bir misli artırılmak suretiyle cezalandırı
lırlar.
Kaçakçılıkta iştirak veya menfaatleri olmaksızın velayet ve vesayetleri altında
bulunan ehliyetsizlerin kaçakçılık yapmalarına sebcbolanlar veya bu hususta ih
malleri görülenler (1 000) liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle ve
fiilin tekemiıü halinde (3) aydan (1) seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırı
lırlar.
Madde 36. — Kavakçılığın meni, takibi veya tahkiki ile mükellef bulunan me
murların her ne suretle olursa olsun bu kanunda yazılı vazifelerini ihmal veya sui
istimal etmeleri yahut irtikâpta bulunmaları veya rüşvet almaları yahut sahtekâr
lık fiilini işlemeleri halinde bu cürümler için kanunen muayyen olan cezalar bir
misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da tâyin
olunur.
Madde 38. — Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı ihbar, men, takip veya tahkik
ile mükellef olan memur veya müstahdemlerin bu vazifelerini ihmal veyahut suiis
timal etmeleri halinde haklarında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 ncı madde
lerindeki cezalar bir misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahru
miyet cezası da tâyin olunur.
Madde 40. — Bu kanuna göre 6 ay veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ce
za ile mahkûmiyet halinde, 3 seneden 10 seneye kadar olmak, kaçakçılığa mü
sait mıntakalar haricinde infaz edilmek ve bu müddet zarfında emniyeti umu
miye nezareti altında bulundurulmak üzere sürgün cezası da hükmolunur.
Kaçakçılık suçlarının nıükerrirleri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın mik
tarına bakılmaksızın aynı hüküm tatbik edilir.
Madde 44. — istasyon veya iskelelerde yahut her nevi nakil vasıtalarında
veya otel, han, kahvehane, gazino ve bar gibi umumi yerlerde bunların memur
veya müstahdemleri tarafından yapılan kaçakçılık suçlarında ikmal veya dik
katsizlikleri tahakkuk eyliyen o yerin veya vasıtanın mesul şahsı, sahibi veya müsteciri (2 500) liradan (10 000) liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Madde 45. — Gümrük Kanununun 7 nci maddesine göre tâyin olunan kapı ve
yollardan başka yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkar
mak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe ve gön
derileceği yer bakımlarından yanlış beyanda bulunanlar hakkında (500) liradan
(5 000) liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Şu kadar kİ> bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde buna ilâveten il
gili kanun hükümleri de tatbik olunur.
Madde 47. — Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kullanılan her türlü
kara, deniz ve hava nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur.
Müsaderesi icabeden nakil vasıtaları, tahkikat sırasında zaptedilerek en ya
kın gümrük veya inhisarlar idaresine Teslim edilir.
Madde 53. — Maznuna isnadoJunan kaçakçılık suçunun asgari haddi 6 ay veya
daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile muhakemesi ve maznun, hüviyetini
ispat edememiş veya kaçak eşya ile yakalanmış veyahut kaçakçılıktan mükerrir
vaziyetine gelmiş ise, tahkikat ve muhakemesi mevkuten icra olunur.
Türkiye'de muayyen ikametgâhı buhmmıyanlar mahkûm oldukları hürriyeti
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bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar dahi hükmedilen para cezasının tamamını ödeme
dikçe veya para cezaasma mukabil usulü dairesinde teminat göstermedikçe para
cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edile
mezler.
Madde 54. — Kaçakçılık suçlarının takibine mütaallik zabıt varakaları :
1. Hangi senenin hangi ayı ve gününde, nerede tanzim olunduğunu ve yazan
ların resmî sıfat ve hüviyetlerini, icrası âmirin yazılı iznine bağlı olan işlerde bu
iznin tarih ve numarası,
2. Vakayı ve delillerini, suçu vücuda getiren eşya ve alât ve edevatı ve nakil
vasıtalarının nevi, mahiyet, miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne suretle görü
lüp zabdedilmiş olduklarını,
3. Maznunun hüviyeti, sanat ve ikamet mahalli ile ifadesini,
Muhtevi olmak ve tanzim eden memur ile maznun ve varsa hariçten hazır bu
lunan iki kimse tarafından imza edilmek lâzımdır.
Bu şartları tamamen haiz olarak kanunun 3 ncü maddesinde yazılı memurlar
tarafından tanzim olunan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir.
Madde 55. — Bu kanunun 12 ve 13 ncü maddeleriyle 14 ncü maddenin birin
ci ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkralarında yazılı fiillere gümrük memurlarından
teşekkül eden komisyonlarca ve 25 nci maddenin 1 ve 2 ııci fıkralariyle 44 ncü
maddede yazılı fiillere mahallî sulh ceza mahkemesince, 10 sene ve daha yukarı
hapis veya ağır hapis veya idam cezalarını müstelzim suçlara ağır ceza mahkeme
since ve bunlar dışında kalan suçlara da asliye ceza mahkemesince bakılır.
Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara karşı suçlu veya gümrük idaresi
nin komisyona dâhil bulnmmyan âmiri tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir
hafta içııde sulh ceza mahkemelerine itiraz olunabilir.
Sulh mahkemelerinden verilen hüküm veya kararlar katidir.
Madde 56. — Kaçakçılıktan dolayı gerek bu kanıma ve gerekse hususi kanun
lara göre hükmolunan para cezalarına ait ilânı Cumhuriyet Müddeiumumiliği ta
rafından re'sen alâkalı idarelere verilir. Bu ilâmlarla gümrük komisyonlarınca
verilip katîlegen kararların taallûk ettikleri para cezalarını ödemeleri bu idareler
ce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre çıkarılacak bir Ödeme emri
ile mahkûma tebliğ edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında para ödenmediği takdirde, aynı ka
nunun hükümleri dairesinde mahkûmunmallarına müracaatla infazı yoluna gidi
lir. Mahkûmun lıaczi ve satılması caiz malları bulunmaz veya bu suretle aczi ta
hakkuk ederse ve bu para cezası alâkalı idarece aynı kanunlara göre tescil edil
mezse ilâm hapse çevrilip infaz edilmek üzere Cumhuıiyet Müddeiumumiliğine
iade olunur.
Ağır para e.ezasmm 3 lirası bir gün hesabiyle hapse ve hafif para cezasnıın 3
lirası da bir gün hesabiyle hafif hapse çevrilir. 3 liraya baliğ olmıyan kesirler
de 3 liva sayılır.
Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para cezasından 3 lira indirildikten
sonra geri kalan parayı öderse, para yerine kaim olan hapis ve hafif hapis ceza
sı infaz edilmez.
Para cezası yerine çektirilen hapis veya hafif hapis cezaları 3 seneyi geçemez.
Cumhuriyet Müddeitımumiliğince tahsil olunacak para cezalan alâkalı idarele
re verilir.
Madde 58. — Bu kanun hükümlerine muhalefet edenler hakkında yapılacak
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tahkikat ve takibat, 3005 sayılı Karnımın birinci maddesinin (a) bendindeki ma
hal ve aynı kanunun 4 neü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızm
mezkûı\ kanun hükümlerine tevfikan icra olunuı.
Mahkemece bu kanuna göre hükmedilecek cezalar tecil edilemez.
Maznunların duruşma sırasında diğer bir suçu olduğu anlaşılsa bile bu hal davalaıın birleştirilmesine sebep teşkil edemez.
Müsadereye tâbi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası alât, edevat zaptolunııp da :
a) Maznunun kim olduğu tesbit edilmemiş ise,
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum bir sene de
vam etmiş ise,
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve o gün içinde keyfiyet münasip vasıta
larla ilân edilir.
îlân tarihinden itibaren 15 gün içinde alâkalılarc'a salahiyetli mahkemeye iti
raz edilmezse müsadere kararı katüeşir.
MADDE 2- — Kaçakçılğııı men ve takibine dair 1918 sayılı Kanıma aşağıdaki
maddeler eklenmiştir :
Ek madde 1. — Kaçakçılığın men ve takibi için lüzum görülen yerlerde icra
Vekilleri Heyeti karariyle emniyet bölgeleri ihdas olunur.
Emniyet bölgeleri dâhilinde Hükümetçe gerekli engelleme tedbirleri alınır. İcabederse umumi hükümler dairesinde arazinin istimlâki yahut bu bölgelerde oturan
ların İskan Kanunu hükümlerine göre başka yerlere nakil ve iskânları e illetine de
gidilir.
Ek madde 2. —
I - İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacak madde ve eşyaları Da
hiliye ve Gümrük ve înnisarlar vekâletlerüıee tâyin edilecek mercilerden mü
saade alınaksızm emniyet bölgelerine sokanlar veya sokmaya teşebbüs eden
ler, (6) aydan (1) seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve suç mevzuu olan
şeyler müsadere olunur.
I I - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair suretlerle tedarik edilmiş
olan yahut gerekli müsaade verilmiş bulunan mallar elden çıkarılmış olsa dahi
bunların istihlâk, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahallerini talepte bildirile
cek müddet içerisinde izah ve ispat edem iyen ler (6) aydan (3) seneye kadar ha
pis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç değeri miktarmca, değerin tesbiti mümkün obnıyan hallerde (500) liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sı ile cezalandırılırlar.
I I I - Gümrük Kanununun 12 ve 13 neü maddelerine müsteniden çıkarılan Hü
kümet kararlarına veya ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler
hakkında konulan kayıt ve şartlara aykm olarak yahut lisans veya izni alınma
dığı halde alınmış gibi gösterilerek her hanui bir madde ve eşyayı yurda ithal
edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu fiillere teşebbüs edenler, (6) aydan
(3) seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Suç mevzuu olan şeylerin mü
saderesine hüküm ve bunların müsadere edilememesi halinde rayiç değeri mikta
rmca, bu da tesbit edilemezse (500) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
tâyin olunur. *
'
*w*- i *
IV - Yabancıların karasularımızda avlanmaları ve bu maksatla karasuları
mıza girmeleri kaçakçılık sayılır. Faillerinin bir seneden üç seneye kadar hapis
lerine ve her türlü vasıta ve aletleriyle birlikte avladıkları mahsullerin de mÜsa-
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deresine hükmohmur. Avlanmada bomba, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı ve
ya tahribedieı maddeler veya elektrik cereyanı kullanılmış veya bu maddeler el
de edilmiş İse üç seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir,
Yukardaki fıkraların tatbiki ile alâkalı olarak Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekâletlerince müştereken neşir ve ilân edilecek tebliğlere riayet etmiyenlerin
bir aydan bir seneye kadar 'hapislerine, suç mevzuu eşya ve maddelerin müsadere
sine, müsadere mümkün obmyan hallerde eşya ve maddelerin bedeli miktarmca
para cezasına hükmedilir. Suçluların bu hareketleri kaçakçılığa müntehi olmuş ise
mezkûr suçtan dolayı da ayrıca cezalandırılır.
Bu maddeye göre zaptedileıı eşyanın bedeli ile para cezasından verilecek ikra
miye 60 ncı maddeye göre tevzi okuıuı. ,?*T'
Ancak 3 neti fıkraya giren &uç, eş\a gümrükte iken 5883 sayılı Kanunim 152
ncİ maddesinde yazılı şekilde meydana çıkarılmış ise, o takdirde İkramiye bu mad
deye göre ve yalnız para cezası üzerinden tevzi olunur; bu para cezasının tahsili
mümkün olamaz veya gecikirse müstehiklerin hissesi eşya, bedelinden tesviye
olunur.
Yolcu veya nakil vasıtaları sahip veya personeli tarafından 14 ncü maddenin
3 ncü fıkrasında yazılı olduüfrı şekillerde gizlenip 3 ncü fıkraya aykırı olarak yurt
tan esva veya maddelerin çıkaıılınası veya buna teşebbüs edilmesi hallerinde
gümrük menıurlarmdaıı kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaderesine ve ra
yiç de&erinin bir misli aîhr para cezasına hükmolmıur.
Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mis
lini gümrük idaresine rızası ili; \ erirse keyfiyet mezkıu" idarece tesbit, eşya ve
ya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan sarfınazar olunur.
Madde veva eşya sahibi bir av zarfında para cezasını hükmetmeye salahiyetli
mahkemeye kıvnıet ve müsadere bakımından itirazda bulunabilir.
Gizlenerek çıkarma hali mevcut değilse yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade
edilmez.
MADDE '<}. ~ 5211 sayılı Kanun ilga edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
1 Eylül 1956
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