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1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Aynı Kanuna Üç Ek Madde ilavesiyle 1177 Sayılı Tütün ve Tütün
Tekeli Kanununun 44 üncü Maddesinin (a) Bendinin ve 3078 Sayılı Tuz Kanunu
nun 27 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun
(Resmî
Kanun No.
3217

Gazete ile yayımı

: 11.6A985 Sayı : 18781)
Kabul Tarihi
5,6,1985

MADDE 1. — 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticarî mahiyet ve mik
tarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak maksadına müstenid olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara ben
zer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulun
durduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya
ayakkabılarına
yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye
arz edilmemiş olan gümrüğe ve tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber, yukarı
da zikredilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla memlekete ithali yasaklanmış
mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin bir misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Mal veya
eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda
fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. Tekel kaçağı maddeler için
fail, bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte bu maddelerin CİF değeri ile özel kanunlarında ya
zılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı maddeler hak
kında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması halinde hükmolunacak para cezasına bu madde
lerin gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur.
MADDE 2. — 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile veya suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe
aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik re
sim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış
veya resim veya vergiye tabı olduğu halde jmuafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya özel Kanunlarla veya itha
lat rejimi kararlarıyla ithali yasak veya tekele tabi bir malı, ithali yasaklanmamış olarak veya tekel dışında
göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler; resim veya ver
gileri noksan verilen mal ve eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya
için de tekmil resim veya vergilerin, yasak veya tekele tabi madde ve mallar için gümrüldenmiş piyasa de
ğerinin üç misli ağır para cezası ile cezalandırılır.
Mal veya eşyanın tekele tabi obuası veya memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıy
la yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.
Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verdir, yakalanmaması halinde ise yu
karıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur.
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MADDE 3. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçlarının
failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CİF değeri ile birlikte
özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezası ile cezalandırılır ve mal ve
ya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, tekele tabi olması veya memlekete ithalinin veya
ihracının özel kanunlarla veya ithalat ve ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hak
kında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur.

3217

5 . 6 . 1985

MADDE 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 27 nci maddesine, üçüncü fık
rasından soma dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda; mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ithalat ve
ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gümrüklenmiş piyasa
değerinin otuz milyon lirayı geçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde, ikinci fıkradaki ağır
hapis cezasına hükmedilmeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsade
resine karar verilir. Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayın
lanan «Toptan Eşya Fiyatları Yıllık lndeksi»ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu kararlar Resmî Gazetede yayımlanır.
MADDE 5. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Ek 2 nci maddesinin (III) nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
III — Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına aykırı
olarak herhangi bir madde ve eşyayı memlekete ithal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fiillere
teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar.
İthal ve ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykın olarak
veya izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi göstererek herhangi bir madde veya eşyayı memlekete it
hal edenler veya memleketten çıkaranlar veya bu fullere teşebbüs edenler yüzbin liradan onmilyon liraya
kadar ağır para cezasıyla cezalanduıhrlar.
Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Buniarm müsadere edilememesi halinde tayin edilecek pa
ra cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktannea, rayiç değer tespit edilemezse yüzbin liradan on
milyon liraya kadar bir meblağ ilave olunur.
MADDE 6. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 7 nci madde ila
ve edilmiştir.
EK MADDE 7. — ithalat ve ihracat rejimi karar Iannda veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 ve
20 nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan ka rarlarda lehe değişiklik yapılması veya bu kararların yü
rürlükten kaldırılması hallerinde; değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykın davranışta bulunmuş olanlar
hakkında, failin lehine olan kararlar ve kanun hüküm leri tatbik ve infaz olunur.
MADDE 7. — 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 8 inci madde ila
ve edilmiştir.
EK MADDE 8. — Serbest bölgelerden Türkiye'nin diğer kesimlerine veya Türkiye'nin diğer kesimlerin
den serbest bölgelere, gümrük muamelelerine tabi olmaksızın mal getirilmesi veya götürülmesi veya bu fiil
lere teşebbüs edilmesi kaçakçılık sayılır. Kaçakçılık mevzuatının ceza hükümlerinin uygulanmasında, serbest
bölgeler yurt dışı olarak kabul edilir.
MADDE 8. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek 9 uncu madde ek
lenmiştir.
EK MADDE 9. — Eşyanın, Gümrük Kanununda belirtilen fiktif antrepo ve sundurmalardan, gümrük
giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün
yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarılması halinde, eşyanın gümrüklenmiş piyasa değerinin mik
tarına bakılmaksızın, sadece fiilin temas ettiği madde deki ağır para cezasına ve müsadereye hükmedilir, hür
riyeti bağlayıcı ceza verilmez.
Bu madde hümü, bu Kanunun 29 uncu maddesinin tatbik edildiği hallerde uygulanmaz.
MADDE 9. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesinin (F) bendi, 25
inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 3 üncü maddesi yürürlükten kaldınImıştır.
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MADDE 10. — 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci
fıkrasındaki «beş misli» ibaresi «üç misli» olarak; 27 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarındaki «beş
misli» ibaresi «dört misli» olarak; «on misli» ibaresi ise, «altı misli» olarak; 34 üncü maddenin beşinci fıkra
sındaki «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı ceza» ibaresi «25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı
ceza» olarak; 41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı «25 inci maddenin üçüncü fıkrasında» ibaresi «25 inci
maddenin ikinci fıkrasında» olarak; 55 inci maddenin birinci fıkrasmda yazılı «25 inci maddenin birinci ve
ikinci fıkralarıyla» ibaresi «25 inci maddenin birinci fıkrasıyla» şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11. — 1177 sayıh Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 44 üncü maddesinin (a) bendinin birinci
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yabancı memleketten gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri tütün mamullerinin cins ve miktarı Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
MADDE 12. — 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 27. — Bu Kanunun 1 inci mıddesine aykın davranarak izinsiz tuz istihsal edenler üe bu şekilde
istüısal edilmiş tuzlan nakledenler, bulunduranlar ve yabancı memleketten Türkiye'ye kaçak tuz sokanlar
hakkında aynca 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE — 1. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile ek 2 nci maddesinin (III) numaralı fıkrası hüküm
lerine muhalefetten açılmış kamu davalarından;
a) Durundan, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri
ile ek 2 nci maddesinin (lif) numaralı fıkrasının bu Kr>nunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası ve
rilmesini gerektiren tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilirler.
b) Durumları, 1918 sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri
ile ek 2 nci maddesinin (IH) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası
verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkûmiyet kararlarıma sadece para
cezasına ilişkin kısımları infaz olunur. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu
kalınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayıh
Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için
gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek mahsup edilir.
2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanu
nun 1 inci maddesinin (F) bendi üe ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykın davranıştan dolayı;
a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına,
b) Açılan kamu davalanmn ortadan kaldırılmasına.
Karar verilir.
c) Bu suçlardan tutuklu veya hükmrlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkûmiyet hükümleri infaz edilmez
ve hükmün kanunî neticeleri kalkar.
3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27 nci maddesi uyannca hak
larında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı Tuz
Kanununun 27 nci maddesinin bu Kanunla değişik hükümlerine göre kapsam dışında kalan tutuklu veya hü
kümlüler derhal tahliye edilir. 1918 sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkûmiyet hüküm
leri infaz edilmez ve hükmün bütün kanunî neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen
süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde
cürümler için gösterilen asgarî hadde göre hesap edilerek, 3078 sayıh Tuz Kanununa göre hükmedilen para
cezasından mahsup edilir.
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MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
Birleşim
Sayfa
16
17

101
105
107

381
129
319:331,338,346:350

I - Gerekçeli 334 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşim tutanağına bağ
lıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/698.

