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Konu : Kanun Tasarısı.
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 17 Mayıs 1983 tarihli 103 üncü Birleşiminde görüşülerek işaret oyu
ile kabul edilen, 7.1.1932 tarihli ve 1918 saydı Kaçakçıhğın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
— !
Sadi İRMAK
Danışma Meclisi Başkam
NOT : Bu Kanun Tasarısı, Genel Kurulun 16, 17 Mayıs 1983 tarihli 102 ve 103 üncü birleşimlerinde gö
rüşülmüştür.
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DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ana Bakanlar Kurulunca 5.114982 tarihinde kararlaş
tırılan «7.1.1932 tarihli ve 1918 saydı Kaçakçıhğın Men ve Takibine Dair Kanunun Baz; Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler EklenmesineDair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gön
derilmiştir.
\
Gereğini arz ederini.
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GENEL GEREKÇE
1918 sayılı Kanun 1932 yılında yürürlüğe ıkonulmuş ve zaman zaman bazı maddeleri değiştirilmiştir. Ge
rek Kanunun anametninde yer alan hükümler, gerekse sonradan değişikliğe uğrayan ya da ilâve edilen mad
delerde yer alan hükümler, günümüzün değişen şartlarına ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmişlerdir.
Özellikle, silah, mermi, uyuşturucu maddeler ile döviz, altın, gümüş, platin gibi kıymetli maddeler ve el
mas, yakut, zümrüt gibi kıymetli taşların şimdiye kadar kaçak mal sayılmamış olması, ülke asayişini ve
ekonomisini olumsuz yönde önemli ölçüde etkilemiştir. Bu olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla, sözü edi
len bu madde ve maddelerin kanun kapsamına alınarak, «kaçak» muamelesine tabi tutulmasında yarar gö
rülmüştür.
'
Öte yandan, kaçakçılık olaylarım ihbar edenlerle müsadirlerini özendirici birtakım
hükümlere ihtiyaç
olduğu tespit edilmiş ve kanuna bu yolda hükümler konulmuştur.
Kaçakçılığın men, takip, tahkiki ile yükümlü görevlilerden kendileri ve yakınları için verecekleri mal (bil
diriminden sonra, memuriyetin herhangi bir safhasında verecekleri mal bildiriminde yer alacak ve servetlerin
de meydana gelecek artışları ispat yükümlülüğü getirilmiş, servetindeki artışı haklı olarak iktisap ettiğini is
pat edemeyen görevlilerin ceza tehdidi altına alınması yanında mallarının müsaderesi de öngörülmüştür. Çe
şitli maddelerdeki cezalarda, kaçakçılığı önlemek ve müeyyidelerin caydırıcı etkisini güçlendirmek üzere
bir miktar artırılmıştır.

MADDE GEREKÇELER!
Madde 1. — 1918 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi D fıkrası Devlet tekeli altında bulunan maddelerin
kaçakçılığını ya da kaçak sayılan hallerini saptamaktadır. Ancak diğer kaçakçılık suçlarında öngörülen «te
şebbüs hali» ne bu fıkrada yer verilmemiştir. Değişiklik bu noksanlığı gidermektedir.
Aynı maddenin F fıkrasında geçici kabul veya geçici çıkış rejimleriyle ithal ya da ihraç olunan eşyanın
tekrar ihraç veya ithalinde belirlenmiş bulunan geçici kabul veya geçici çıkışlarının amaçları dışında kulla
nılmalarını veya devredilmelerini yahut ticaret konusu yapılmalarını suç saymamış bulunmaktadır. Getirilen
değişiklikle büyük ölçüde kötüye kullanılan bu olanağı, hem ticaretini önlemek hem de gerekiyorsa yurt eko
nomisine katkıda bulunmasına imkân vermek için, izin müessesesini de işletmek suretiyle, bu durumdaki eş
yanın giriş veya çıkış amaç ve şartları dışında izinsiz olarak kullanılması kaçakçılık suçu arasına katılmıştır.
Maddeye eklenmesi öngörülen G fıkrası ile ticarî eşya dışındaki yabancı menşeli eşyanın yurt içinde ti
caretinin önlenmesi ve özellikle bu ticareti örtecek imkânların giderilmesi amaçlanmaktadır. Yurt dışından
her ne suretle getirilirse getirilsin zati, ailevî ve meslekî eşyanın ticaret amacıyla toplanması, teşhir edilmesi ve
ya satılması kaçakçılık suçu sayılmıştır.
Madde 2. — 1918 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen denk ve san
dıklarda ya da nakit araçlarında arama yapılmasına izin vermektedir. Bu madde ile kaçak eşya meyanında
her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddeler de sayılmakla açıklık getirmiş bulunmaktadır.
Madde 3. — Bu madde ile 8 inci maddeye bir fıkra eklenmekte Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edilen
emniyet bölgelerine mahsus olmak kaydıyla, takibi kesmemek için gece aramalarında önceden izin alma zo
runluluğu kaldırılmaktadır.
Madde 4. — 1918 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası «DUR» ihtarına riayet etmeyen
şahıslara karşı yapılacak uyarıyı düzenlemektedir, önce sözle sonra da havaya ateş etmek suretiyle yapıl
ması öngörülen bu uyarının, çoğu kez, kolluk güçlerimizi tehlikeye düşürdüğü nazara alınarak, silahla mu
kabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaya düşürülmesi halleriyle, emniyet bölgelerine mahsus olmak kaydı
ile gerekli görüldüğünde sadece sesle uyarılması ile ye emilmesi ayrıca silahla ikinci bir uyarı yapılmasına ge
rek duyulmadan doğruca hedefe ateş edilebilmesi imkânı getirilmektedir.
Madde 5. — 1918 Sayılı Kanunun 20! inci maddesi, yasa dışı yollarla ya da gümrüğü yanıltıcı bildirim veya
belgelerle gümrük vergi ve resmi ödemeden ya da eksik ödeyerek veya yasak yahut tekele tabi eşyayı, değilmiş
gibi göstererek ithal veya buna teşebbüs halini cezalandırmakta, ayrıca bu suçun memur ve müstahdemler
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tarafından işlenmesi halinde cezayı iki kata çıkarmaktadır. Aynı madde gerçeğe aykırı beyanname verilme
sini de suç saymaktadır.
Gerçeğe aykırı beyanname verilmesinin ancak kaçakçılık vasfı bulunması halinde bu Kanuna göre suç
sayılması gerektiğinden, madde metni, bunun bulunmaması halinde bir gümrük suçu olarak ve gümrük ka
nunu gereğince işleme tabi tutulmasını temin edecek şekilde değiştirilmiş, ayrıca, hile ve suistimal gibi yasa
dışı hallere, sahte bildiri ve belgelerin de eklenmesiyle bir boşluk doldurulmuştur.
Bu suçun tanı bir kaçakçılık halini belirlemesi nedeni ile cezasının asgarî haddi de bir kat artırılmak
tadır.
Aynı maddede suça iştirak eden memur ve müstahdemlerin cezaları iki kat olarak saptanmaktadır. An
cak konu ile ilgisi bulunmayan memur ve müstahdemlerin diğer vatandaşlardan ayrıcalık yaratacak şekilde
cezalandırılmasının uygun olmadığı düşünülmüş, kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanların esasen ağır
laştırıcı hükümlere tabi olduğu da nazara alınarak, bu fıkra madde metninden çıkarılmıştır.
Peşin ikramiye haddi arttırıldığından ve uzun süren davalar nedeniyle istihkak sahiplerinin çoğu kez bu
lunamadığı, bulunsa dahi bu ikramiyenin teşvik unsuru değerini yitirdiği de nazara alınarak para cezalarının
ikramiye olarak dağıtılması hususuna son verilmiştir.
Bu durumda, yalnız para cezası üzerinden ikramiye verilmesi hallerini öngören gümrükte yakalamaya ait
düzenlemeler de metinden çıkarılmıştır.
Madde 6. — 1918 Sayılı Kanunun 21 inci maddesi kaçak olarak yakalanan eşya ve kaçak eşya naklinde
kullanılan nakil vasıtalarının tahkikat süresince teminat karşılığı sahibine, teslimini öngörmektedir. Uygulamada
pek çok aksaklıklara neden olan bu imkân, ulusal ekonominin yararı, eşyanın tabiatından doğan muhafaza
külfeti ve ziyanı nedeniyle yok olmasını önlemek üzere hüküm değiştirilmiş, yalnız bu aksamaları giderici dü
zenlemeler de yapılmıştır.
Madde 7. — 1918 Sayılı Kanunun 22 nci maddesi müsadere kararı kesinleşmeden suçlusu ölen veya suçu
affa ya da zaman aşımına uğrayan kaçakçılık hallerinde yasak veya tekele tabi olanlar dışındaki kaçak eşya
nın iadesini öngörmektedir. Özellikle suçlunun ölüm ya da affa uğraması sonucunda yakalanan eşyanın iade
edilmesi mücadele gücünü rencide etmekte ve haklı kırgınlıklara da yol açmaktadır. Ancak eşyanın kaçak ol
madığının ispatına da imkân vermek gerekli görülmektedir. Bunu bağdaştırmak üzere C.M.U. Kanunu 392
nci maddesi hükmüne atıfta bulunularak bu hallerde eşya için davanın sürdürülmesine imkân tanınmaktadır.
Ancak aynı maddede iade edilemeyecek olan eşya meyanına müsademe sonucu yakalanan kaçak eşya da
eklenmiştir.
Madde 8. — 1918 Sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yakalanan kaçak eşyanın teslim
edileceği gümrük ya da tekel idaresinin hangisi olduğu belirlenmemektedir. Bunun en yakın gümrük veya tekel
idaresi olduğu bu değişiklikle hükme bağlanmaktadır.
Madde 9. — 1918 Sayılı Kanunun 26 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları, öngörülen hürriyeti bağlayıcı
cezalarla para cezalarının artırılarak caydırıcılık etkisinin güçlendirilmesi amacıyla değiştirilmektedir.
Madde 10. — 1918 Sayılı Kanunun 27 nci maddesi de yukarıdaki maddelerde belirtilen amaçlara uygun
olarak ve onlara uyumlu hale getirmek üzere cezaları artırılmıştır.
Ayrıca 20 nci maddeden çıkarılmış bulunan o maddede yazılı suçlara iştirak eden memur ve müstahdem
ler yerine, kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle mükellef bulunan memurların 20 nci maddede gösterilen
suça iştirakleri halinde, 27 nci maddedeki ağırlaştırıcı cszaya uğratılimaüarını sağlamak üzere, bu maddenin
son fıkrasına 20 nci madde idaresi de katılmış bulunmaktadır.
Madde 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi, 1402 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe uyumlu ha
le getirilerek yeniden düzenlenmiştir.
Madde 12. — 1918 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki cezalar artırılarak bu tür teşebbüsleri önleme ama
cı güdülmüştür.
Madde 13..— 1918 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine getirilen bir değişiklikle kaçak maddelerin giriş ve
çıkış olarak ayrımı yapılmış bulunmaktadır.
Madde 14. — 1918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yazılı suçların karşılığı olan cezalar artırılarak
mücadelenin daha etkin hale getirilmesi sağlanmıştır.
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Madde 15. — 1918 sayılı Kanunun 40 inci maddesi, 6 ay veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile
mahkûmiyet halinde sürgün cezasını öngörmektedir. Yapılan değişiklikle, cezaların artırılmış bulunduğu da gözönüne alınarak, güvenlik gözetimi altında bulundurma cezasını 2 yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı ce
zalara hasretmek ve ayrıca bu süreyi de 1 seneden 3 seneye kadar olmak üzere indirmekle, amaca uygun bir
hale getirmiş bulunmaktadır.
Madde 16. — 1918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi umumî yerlerin işleticilerinin bundan yararlanarak ka
çakçılık suçu işlemeleri halinde cezalandırılmalarını öngörmektedir. Ancak bunları sadece münferit kaçakçılık
suçu istemeleri durumu belirlenerek 25 inci miaddeye atıfyapılmıştır. Teşekkül halinin de öngörülmesi gerektiğin
den maddeye bunu sağlayan değişiklik getirilmiştir.
Madde 17. — Bu madde ile 1918 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen suçun 25 inci maddenin
3 üncü fıkrasına göre cezalandırılması öngörülmektedir.
Madde 18. — 1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yeralan beyanamelerde gösterilecek özellikler ara
sına kıymetin de katılması öngörülmüş, ayrıca suçun pa^a cezası günün koşullarına uyacak şekilde artırılmış
tır.
Madde 19. — 1918 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 1 inci fıkrasına getirilen bir değişiklikle, bu suça
«teşebbüs hali»de eklenmiş bulunmaktadır.
Madde 20. — 1918 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kaçakçılıkta kullanılan nakil vasıtaları ile alet ve ede
vatın teslimine ve tasfiyesine ait usulleri düzenlemektedir. Bunların arasına makinelerin de katılması öngörül
müş, ayrıca muhafazasında güçlük bulunan eşya ve vasıtanın tasfiyesine mahallî hükümet tarafından değil, eş
yanın özelliğine göre yasalarda belirtilen usullere uygun olarak tasviyesinin yapılmasını sağlamak için 24 üncü
maddeye atıfta bulunmuştur.
Madde 21. — 1918 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, «6 ay ve daha yukarı hapis cezasıyla
muhakeme edilen hüviyetini ispat edemeyen veya kaçak eşya ile yakalanmış veyahut kaçakçılıktan mükerrir du
ruma girmiş sanığın tahkikat ve muhakemesinin mevku fen yapılacağını» amlir bulünmialkıta iken, bu fıkra, Anaya
sa Mahkemesinin 27.11.1963 gün ve E. 1963/293, K. 1963/282 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
Kaçakçılıkla mücadelede daha etkin önlemler ve ağırlaştırıcı cezalar düşünülürken bir yandan bu suçun
sanıklarının tahkikat ve dava süresince serbest dolaşmadan ve tahkikatı zorlaştırıcı düzenlemelere girişmesini
önleyecek, öte yandan davaların süratlendirilmesini de sağlayacak bu tedbirin tekrar ihyasında yarar görül
müştür.
Madde 22. — 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkrasında gösterilen hapse tah
vil edilecek para cezalarının haddi, günün koşullarına uygun hale getirilmiştir.
Madde 23. — 1918 sayılı Kanunun 57 nci maddesine eklenen 2 nci fıkra ile, hazırlık soruşturması sırasında
C. Savcılarınca son soruşturma sırasında ise mahkemelerce idarelere bilgi verilerek davaya katılmaları sağlan
mıştır.
Madde 24. — 1918 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında sanığın bilinmemesi ya da duruş
manın muvakkaten tatili hallerinde verilecek müsadere kararnına ait hüküm yer almaktadır. Bu madde ile, 58
inci maddede sayılan «Alet, Edevat» tabiri yerine «Araç, Gereç ve Makineler» deyimleri konulmuş, ayrıca «Mu
vakkat tatil kararı» nın bekleme süresi 1 yıldan 6 aya indirilerek gereksiz beklentilerin önlenmesi öngörülmüş
tür.
Madde 25. — Bu madde, 1918 sayılı Kanunun 60 inci maddesini değiştirmektedir. Yapılan bu değişiklik ve
ilavelerle kaçakçılıkla daha etkili mücadele etmeye yöndik hükümler getirilmiş, özellikle muhbirlere ve ya
kalayanlara ikramiye ödenmesi hususunda kolaylıklar düşünülmüş ve ikramiyelerin miktarları da makul dü
zeylere çıkarılmıştır.
Madde 26. — 1918 sayılı Kanuna 6829 sayılı Kanunla konulan ek madde 2 rain I, II ve III üncü fıkralarında
gösterilen cezalar, etkinliği artırmak önleyiciliği sağlamak amacıyla artırılmıştır. Ayrıca aynı maddenin 6 ncı
fıkrasındaki, gümrükte yakalanan kaçak eşya için verilecek olan ikramiyenin kesinleşen para cezalarını muh
bir ve müsadirlere ikramiye olarak dağıtımına son verilmesi nedeniyle, 60 inci madde gereğince dağıtılması ön
görülmüştür.
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Madde 27. — Bu madde ile, 1918 sayılı Kanuna 3, 4, 5 ve 6 ncı ek maddeler ve geçici madde eklenmiştir.
Ek Madde 3. — Bu maddede kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle görevli kişilerle hâkim, savcı ve adliye
memurlarının haksız mal kazancını ve çıkarlarını önlemek ve görevlerini kötüye kullanmalarını engellemek
için bazı tedbirler getirilmiştir.
Ek Madde 4. — Bu madde ile, kaçakçılık davalarının süratlendirilmesi amacı ile ve ihtisaslaşmayı sağlamak
üzere mahkemelerin bazılarının bu davalara tahsisi öngörülmektedir.
Ek Madde 5. — Kaçakçılık suçundan ağır hapis cezasına mahkûm olanların, affa uğrasalar dahi, kamu
görevlerinde çalıştırılmalarını önleyici hüküm getirilmiştir.
Ek Madde 6. — Bu madde ile, yasal görevini yapan, kaçakçılığın men ve takip ve tahkikiyle görevli personel
den gerekenlere hukukî yönden yardımda bulunulması ve görevden uzaklaştırılmaması esası kabul edilmiştir.
Geçici Madde — 1918 sayılı Kanuna eklenen bu geçici madde ile mal meyanına ait yönetmeliğin üç aylı!
bir sürede yürürlüğe konması öngörülmüş ve ek 3 üncü maddede belirtilen işlemlerin hangi süre içinde yeri
ne getirileceği gösterilmiştir.
Madde 28. — Yeni düzenlemeler dikkate alınarak 2313 sayılı Kanunun uygulama imkânı kalmayan 28
inci maddesinin yürürlükten kaldırılması öngörülmüştür.
Madde 29. — 30. — Yürütme ve yürürlükle ilgilidir.
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA
Danışma Meclisi Genel Kurulunun 17 Mayıs 1983 tarihli 103 üncü Birleşiminde görüşülerek kabul edilen
7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuza havale
edilmekle incelendi. Tümü müzakere edilerek maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Kanun tasarısı ille 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 28 inci maddesi de
yürürlükten kaldırılmak istendiğinden, Tasarı adı Komisyon metninde belirtilen şeklide değiştirilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesinin (F) Fıkrasına geçici muaflık yolu ile ithal olunan eşya da, ilave edilerek bu
konudaki boşluk doldurulmuştur. Kaçakçılığı önleyici bir tedbir niteliğinde görülen ve ımıillîleşmiş eşya üze
rindeki tasarruf biçimini düzenleyen (G) fıkrası kaçakçılıik fiillerini tarif eden bu madde kapsamından çıka
rılarak kaçakçılığı önleyici tedbirleri düzenleyen ek maddeler arasına dahil edilmiş ve düzenileme bu maddede
yapılmıştır.
1 inci madde Komiısiyonumuzoa gerek! redaksiyona tabi tutulknaıştur.
Yeni kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığının görevleri nazara alınarak kaçakçılığın men, takip ve tah
kiki ile görevli bulunan mükellefleri belirleyen 3 üncü maddesi kapsamına anılan Komutanlık personelinin
de, dahil edilebilmesi için 3 üncü maddenin değişikliği zorunlu görülmüş ve tasarıya Komisyonumuzca ila
ve edilen 2 nci madde ile bu değişikliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Tasarıya Komisyonca ilave edilen bu maddede, Gümrük ve Tekel 'Bakanlığınca istihdam olunan sözleş
meli personelin de, görevli kılınmasına imkân verilmiş ve görevlilerin sayımında bugünkü 'kadro durumu gözönünde bulundurulmuştur.
Tasarıya ilave olunan bu madde nedeniyle çerçeve ikinci madde üçüncü madde olarak değiştirilmiş ve
üçüncü madde ile değiştirilen 7 nci madde aynen benimsenmiştir.
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Tasarının çerçeve 3 üncü maddesi ile 8 inci maddenin son fıkrasına bir cümle ilave edilmesi suretiyle Em
niyet bölgelerinde gece yapılacaJk aramalarda izin alma zorunluluğu kaldırıtaak istenmiş ise de, Kanunun
8 inci maddesi bu konuda ihtiyaca yeterli# bulunduğundan ilavesi istenen düzenleme metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 5 inci maddesi ile değiştirilen 20 nci mad lenin 1 inci fıkrasında yer alan her türlü beyanname
kelimelerinin önüne gerçeğe aykırı kelimeleri konularak bu aşamadaki kasıt unsuru açıkça vurgulanmış ve
maddenin son fıkrası ikramiyelerle ilişkili madde içinde düzenlendiğinden bu fıkra madde metninden çıkarıl
mış ve madde redaksiyona tabi tutulmıuıştur.
Tasarının 6 ncı maddesi ile değiştirilen 21 inci maddenin B bendinde çıkış yasağı eşya ile nakil vasıtasının
FOB değerinin tespitline yetkili heyetin teşkiline esneklik getirilmiş ve maddeye kaçak eşyanın evrak üzerin
den iadesine karar vermeye yetkili mahkemeye eşyanın niteliklerini belirtir tespit raporu istihsal eyleme gö
revi verilerek bu konudaki boşluk giderilmiştir.
Tasarının 7 nci malddesi ile değiştirilen Kanunun 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrası maddenin amacına
uygun biçimde redaksiyona tabi tutulmuştur.
Tasarının 8 inci maddesi ile değiştirilen 23 üncü madden'in 3 numaralı bendi gereken redaksiyona tabi
tutulmuştur.
Tasarının 9 uncu maddesi l e Kanunun 26 ncı maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları değiştirilmektedir. Komisvonumuz özde değişikliği aynen benimsemiş, ancak madde numarası diğer maddelerin düzenleniş biçi
mine uyum sağlaması bakımından metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 10 uncu maddesi l e değiştirilen 27 nci maddenin 4 üncü fıkrası redaksiyona tabi tutulmuştur.
Tasarının M inci maddesi ile değiştirilen 29 uncu maddesi 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa 8.12.1980
tarih ve 2354 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 4'e uygun biçimde düzenlemeye tabi tutularak benimsen
miştir.
Tasarının 12 nci maddesi ile değiştirilen 32 nci maddede tavan ağır para cezası 500 000 TL. olarak tespit
olunmuş ise de, Türk Ceza Kanununun 19 uncu mad leşinde tavan ağır para oezası 300 000 TL. olarak be
lirlenmiş bulunması 'karşısında bu madlde ile gerekli uyum sağlanarak taban ağır para cezasının metinde yer alması
kâfi görülmüş ve tavan 500 000 TL. ağır para cezası metinden çıkarılarak madde tümü ile redaksiyona tabi
tutulmuştur.
Tasarının 13 üncü maddösi ile değiştirilen 33 üncü maddenin ek fıkrası özde benimsenip redaksiyona ta
bi tutulmuştur.
Tasarının 14 üncü muaddesü ile değiştirilen 34 üncü madde redaksiyona tabi tutulmuştur.
Tasarının 16 ncı maddesi ile değiştirilen 41 inci madde redaksiyona tabi tutullmuştur.
Tasarının 17 nci maddesi l e değiştirilen 43 üncü madde redaksiyona talbi tutularak benimsenmiştir.
Tasarının 18 inci maddesi ile değiştirilen 45 inci maddenin 1 inci fıkrası redaksiyona tabi tutulmuş ve kıy
met beyanı ticarî eşyaya inhisar ettirilnıiştir. Meri 45 inci maddenin 2 nci fıkrasında fiilin ayrıca bir suç teş
kil etmesi hali esasen düzenlenmiş bulunduğundan, madde içindeki aynı amaçlı bölüm metinden çıkarılmıştır.
Tasarının 19 uncu maddesi ile değiştirilen 47 nci maddenin 1 inci Merası nakil vasıtaları çeşidinin gide
rek artacağı düşünülerek amacı karşılayacak biçimde redaksiyon yapılmıştır.
Tasarının 20 nci maddesi ile değiştirilen 48 inci madde özde benimsenmiş, gerekli redaksiyon yapılmış
tır.
Tasarının 22 nci maddesi ile değiştirilen 56 ncı maddenin 3 ve 4 üncü fıkraları 647 sayılı Cezaların infazı
Hakkındaki Kanun Hükümlerine paralel biçimde tekrar düzenlenmiş ye böylece 647 sayılı Kanunda yapılacak
bir değişikliğin 1918 sayılı Kanuna yansıması sağlanmış|tel1|
Tasarının 23 üncü maddesi ile 57 nci maddeye eklenen fıkra aynen benimsenmdış, ancak savcılık özel
isim olmadığından, küçük harfle yazılmak suretiyle redaksiyon yapılmıştır.
Tasarının 24 üncü maddesi ile değiştirilen 58 inci maddenin 3 üncü fıkrası redaksiyona tabi tutularak
kanun sistematiğine uygun biçimde rakamlar yazı ile ifade edilmiştir.
Tasarının 25 inci maddesi ile değiştirilen 60 inci madde ile
1. Gümrük kaçağı eşya için öngörülen sahipli eşya ikramiyesi % 50'ye sahipsiz eşya ikramiyesi ise,
% 25'e indirilmiş ve giriş kaçağı eşyada CİF kıymetit Gümrük idaresince tespit edileceği belirtilmiştir.
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Tekele tabi eşyanın Gümrük ve Tekel Bakanlığınca değerlendirilmesi esnasında yerli emsali olmayanlar
için CİF ithal fiyatının baz olarak alınacağı hükmü ilave edilerek mevcut boşluk doldurulmuştur.
2. Kıymetli madenler ile, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul her nevi eşya, ve yabancı para kaçakçılı
ğı hallerinde bunların değeri üzerinden sahipli olanlarda % 50, sahipsiz olanlar için % 30 nispetinde ikra
miye verilmesini öngören bu bölüm konunun 20 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıyme
tini Koruma Hakkında Kanunun Ek 3 üncü maddesi kapsamında düzenlenmiş ve söz konusu Kanunun ta
mamında Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymet
li taşlar ile bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin memleketten ihracı veya
memlekete ithalinin tanzim ve tahkikine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar ittiha
zına Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.
Hal böyle iken, yurt sathında huzursuzluğa neden olabilecek yeni bir kanunî düzenlemenin metinde yer
alması Komisyonumuzca uygun görülmeyip metinden çıkarılmıştır,,
3. 6136 sayılı Kanunun 12 nci maddesi kapsamındaki Ateşli Silahlarla Türk Ceza Kanununun 264 üncü
maddesinde yer alan patlayıcı ve yakıcı maddelerin Millî Savunma Bakanlığınca her yıl tespit olunacak
değerleri üzerinden müsadir ve muhbirlere sahipli olanlar için % 80, sahipsizler için % 50 oranında ikramiye
verilmesini öngören bu bölüm silah kaçakçılığı ile mücadeleye etkinlik kazandıracağı düşüncesi ile özde be
nimsenmiş ancak ikramiye oranları normalden fazla bulunarak sahipli olanlar için % 50, sahipsiz olanlar
için % 25 üzerinden ödenmesi uygun görülerek düzeltme yapılmıştır.
4. Uyuşturucu madde yakalamalarında, her türlü uyuşturucu madde için ele geçen uyuşturucunun birim
miktarının birinci derece devlet memuruna ödenen bir günlük geçici görev yolluğu ile çarpımı sonucu bu
lunacak rakama göre sahipli ve sahipsiz ayrımı da göz önünde bulundurularak ikramiye ödenmesi Komisyo
numuzca pratik, mobil ve esnek görülmediği için mücadeleyi daha etkin kılacak, daha esnek ve kanunun
katı kalıplarına sıkışmamış bir ikramiye Ödeme metodu üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bu cümleden ola
rak Balkanlar Kurulunca her uyuşturucu madde için tespit olunacak birim miktara uygun görülen sabit
bir rakamın her yıl Bütçe Kanununda belirtilecek uyuşturucu madde ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak değerin sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısının ikra
miye olarak ödenmesi pratik bir çözüm olarak benimsenmüştir. Böylece yürütme organının yanında yasama
organı da, ikramiye katsayısı belirlemek suretiyle mücadele etkinliğinde ve durum değerlendirilmesinde söz
sahibi olabilecektir*
5. İkramiyenin ödeme zamanları da, bu konudaki ihtiyaca cevap verebilecek biçimde tekrar düzenlenmiş
tir. §öyle kdj
a) Gümrük kaçağı eşya için sahipli ise, ikramiyenin yarısı kamu davası açılmasını izleyen üç ay içinde,
diğer yarısı hükmün kesinleşmesini izleyen üç ay içinde ödenecektir. Gümrük kaçağı eşya sahipsiz ise, bu eşya
ile ilgili müsadere kararının kesinleşmesini izleyen üçay içinde ödeme yapılacaktır.
b) Silah yakalamasında; silahın Millî Savunma Bakanlığına teslimini izleyen üç ay içinde ödeme yapıla
caktır.
c) Uyuşturucu madde yakalamalarında; uyuşturucu sahipli ise, ikramiyenin yarısı kamu davası açılmasını
izleyen üç ay içinde, diğer yarısı hükmün kesinleşmesini izleyen üç ay içinde, uyuşturucu madde sahipsiz
ise, müsadere kararının kesinleşmesini izleyen üç ay içinde ödeme yapılacaktır.
6. Müsadirlere ödenen ikramiyeler için yıllık ıtavan rakam getirilmesi ve böylece görevin sadece ikra
miye karşılığı yapıldığı izleniminin silinmesi düşünülmüş ve yıllık tavanın tespitinde birinci derece son ka
deme Devlet memuru aylığının ek gösterge hariç brüt miktarının 20 katı baz olarak alınmıştır.
7. Müsadir ikramiyesine hak kazanabilmek için yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılma önşartı ge
tirilmiştir.
Komisyonca yapılan özdeki değişiklikler dışında madde bütünü ile redaksiyona tabi tutularak yeniden
düzenlenmiştir.
Tasarının 26 ncı maddesi ile değiştirilen Ek 3 üncü maddenin I Numaralı fıkrasına (miktarı ile birlikte)
kelimeleri ilave edilerek bu fıkraya açıklık ve uygulamaya paralellik sağlanmış; III numaralı fıkranın alt
bendinde, kamu para cezası ile tazmini nitelikte para cezasının toplanması infaz aşamasında sakınca yaraMillî Güvenlik Konseyi
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tabileceğinden, mevzuata uygun düzeltme yapılmış; IV numaralı fıkranın yargı organlarında uygulaması iç
tihatlarla istikrar bulunduğundan katkısı bertaraf karışıklığa sebebiyet verebileceği düşüncesi ile metindençıkarılmıştır.
Maddenin kaçakçılığı önleyici nitelikte tedbirleri içeren genel vasfı nedeniyle ikramiyeye ilişkin 60 inci
maddeye atıfta bulunan fıkrası metinden çıkarılmış ve bu değişiklikleri içeren yeni bir düzenleme yapılmıştır.
Tasarının 27 nci maddesi ile 1918 sayılı Kanuna ilave edilen ek maddelere Komisyonumuzca bir ek
madde daha ilave edilerek madde redaksiyona tabi tutulmuştur,
Birinci madde kapsamında iken, bu maddeden çıkarılması uygun görülen ı(G) fıkrası madde metni içinde
Bk Madde 3 olarak yeniden düzenlenmiş ve amacı karşılayacak biçimde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Mad
de kapsamı içindeki diğer ek maddeler, 4, 5 ve 6 ncı Ek Madde numaralarını almıştır.
Tasarının 29 uncu maddesi yürürlükle ilgili ölüp, ikramiyeye ilişkin 25 inci madde hükmünün bütçe ile
ilişkisi nedeni ile söz Ikonusu maddenin 1.1.1984 tarihinde yürürlüğe gireceği vurgulanmıştır.
Kanun yapma tekniği gereği, kanunun adının yazılmadığı hallerde kanun numarası yanında kabul tarihi
nin de belirtilmesi gerektiğinden çerçeve maddelerin tamamında bu noksanlık giderilirken maddelerde evvelce
yapılan değişiklikleri belirleyen bölümler de çerçeve kapsamından çıkarılmıştır.
Bu uygulamanın tabiî bir sonucu olarak tasarının 4, 15 ve 21 inci maddeleriyle yapılan değişiklikler Ko
misyonumuzca aynen benimsenmiş olmasına rağmen sadece çerçevede öngörülen değişiklik tüm maddeye
yansıtılmıştırH
Tasarının 28 inci maddesi metinden «değişik» kelimesi çıkarılmak suretiyle madde 'benimsenmiştir.
Tasarı Komisyonumuzca
onayına arz olunur.

yapılan bu değişikliklik ve ilaveleri ile Millî Güvenlik Konseyinin takdir ve

Başkan
Feridun BALATLIOĞLU
Hâk. Kd. Al'b.

Üye
Ramazan ALBAYRAK
Jan. Yrm.
Jan. Gn. K. İst. Şb. Md.
Üye

Üye
Semih KORKMAZ
Yargıtay 7. Ceza
Dairesi Üyesi
Üye

Fevzi ŞEN
Ticaret Bakanlığı
İthalat Gn. Md.
Üye

Nahit ERÜZ
Gümrükler Gn. Md.
Üye

Ahmet Bican AKYOL
Gümrük ve Tekel Bak.
Hukuk Müşaviri
Üye

Atilla AYTEK
Emniyet Gn. Md. ğü
Kaçakçılık D. Bşk.

Tuncer SÖNMEZ
Adalet Bakanlığı
Tetkik Hâkimi

Mustafa KARABİBER
Maliye Bakanlığı
Hazmit D. Bşk.

Üye

Üye
Şerafettin TARHAN
İçişleri Bakanlığı
Hukuk Müşaviri
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Hukuk Müşaviri
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 191'8 sayılı Kanunun 1 inci mad'desfiriin (D) ve (F) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, aynı maddeye (G) fıkrası eklenmiştir.
«D) Devlet inhisarı altırida bulunan maddeleri mezun veya selahiyetKi olmaksızın :
1. Türkiye'ye itihal etmek;
2. Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek;
3. Saklamak;
4. Satılığa çıkarmak veya satmak;
5. Bilerek kalbul etmek, satın almak, ist'imal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kâğıdı mutlak olarak);
6. Türkiye dah'iliride imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat itlhal eylemek veya bu alat ve
ya edevatı dahilde imâl etmek veya nakletmek veya istimal eftmek veya htfzetmek veyahut failin ne
maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek;
Yahut bu fiillere teşebbüs etmek;»
F) Kanunlara veya müsaadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla geçici
kalbul yoluyla itlhal olunan eşya ve maddeleri izin almaksızın kanun veya müsaadelerde gösterilen amaç
ve şartlar dışında kullanmak veya devretmek veya süresi içiride ihraç etmemek; kanunlara veya müsaade
lere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya 'belli sarflarla geçici çıkış yolu ile ihraç edilen eşya
ve maddelerin ihracında veya tekrar ithalinde anılan kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve şartlara
riayet etmemek;»
«G) Zat, aile ve meslek ihtiyacında kullanılmak veya hediye etmek amacıyla her ne suretle olursa ol
sun başkaları tarafından fiilen ithal edilen eşyayı, ticaret maksadıyla toplamak veya satışa arz etmek veya
satmak»
MADDE 2. — 1918 sayılı Kanunun 7 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 7. — Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin
şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapılır.»

bulunduğu

'MADDE 3. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin
son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
«^Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen emniyet bölgelerinde gece yapılacak aramalarda izin almaya
lüzum yoktur.»
MADDE 4. — 1918 Sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(Dur) ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya silah atmak suretiyle bu ihtar tekrar edi
lir. 'Bu ihtara da riayet edilmezse selahiyetli memurlar silâh kullanmaya mezundur. Ancak silahla mukabe
leye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna düşülmedi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emni
yet ıbölgeleriride (Dur) ihtarına itaat edilmemesi hallerinde selahiyetli memurlar doğruca ve duraksama
dan hedefe ateş edebilirler.»
MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 Sayılı Kanunla değişik 20 indi madldesi
aşağidakfi şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile yahut süiisDimal gibi yasa dışı yollarla ya da her türlü
bildirim ile veya belge ibrazı iie gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya
vergi ödemek yahut vergi veya resimleri ökiememek, Ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış ya
hut vergi veya resme talbi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek yahut ithali yasak veya tekele
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tâbi bir eşyayı yasaklama veya tekel dışında göstermek suretiyle, memlekete mal veya eşya ithal edenler
veya ithale teşebbüs eyleyenler iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mal veya eş
yanın da müsaderesine hükmolunur.
Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri öden
memiş olan mal ve eşya için de tekmil vergi veya rejimlerin, yasak yahut tekele tâbi madde ve mallar için
gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır para cezası hükmedilir.
'Mal veya eşyanın yakalanamaması halinde yukarıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş
piyasa değeri de ilâve olunur.
Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yakalanan eşya hakkında (60) inci ma'dde hükmü tatbik
olunur.
MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 tarihli ve 152 sayılı Kanunla değişlik 21 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«'Madde 21. — Kaça'k zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanı
lan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip;
A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idare
since tespit edilecek gümrüklenmiş değerine,
B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millileşmiş veya yerli nakil vasıta
sının, mahallî mülkî Mare amiri başkanlığında, gümrük ve hazine yetkilileri ile Ticaret Odası ve Belediye
temsilcisinden kurulu heyetler marifeti ile tespit edilen FOB değerine,
Muadil bir meblağı depozito ederek veya mute'ber ban'ka mektubu veya hazine tahvil ve bonolarını te
minat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük ida relerinden veya yetkili ve görevli adlî mercilerden iste
yebilirler.
Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzeri kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden
olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve ka
rarlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, gümrük üdaresi tarafından incelenerek bu husustaki görüş
leri ile birlikte adlî mercilere intikal ettirilir.
Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının
gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturma
sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahke
mece karara bağlanır.
Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gümrük idare
sinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir.
Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edilmez.
MADDE 7. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin
4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamı
na imkân kalmayan hallerde, mahkûmiyet halinde müsaderesi gereken gümrük kaçağı eşya ile yasak ve teke
le tabi eşyanın müsaderesi konusunda Cumhuriyet Savcısı veya ilgili idarenin istemi üzerine, görevli mahkeme
ce Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde bir karar ve
rilir.»
MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 tarihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü maddesinin
3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın gümrük ve tekel
idaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur.
Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak ve tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi caridir;,
Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz.»
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MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin
1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi se
neye kadar hapis ve yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.»
MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 27 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler ve
ya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur.
Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla birlikte tekel maddeleri için CİF değeri
ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş
değerinin beş mislinden ve memnu eşya ve maddeler için de bunların değerinin on mislinden aşağr olmamak
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir.
Eşya ve maddelerin müsadere edilmemesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bun
lar için hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasının
bunların gümrüklenmiş piyasa değerlerinin beş misli ve memnu eşya ve maddeler için de bunların piyasa de
ğerinin on misli miktarınca meblağ ilave olunur.
Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tah
kikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi
hallerinde mezkûr maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müs
tahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı nispetinde artırılır.»
MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun Devletin siyasî ve malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emniyet
ve selametini bozacak veya tehdit edecek nitelik ve boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden aşağı
olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandı
rılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.»
MADDE 12. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta yapan
lar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan beşyüzbin liraya
kadar hükmedilecek ağır para cezası tahsil ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları menolunur.»
MADDE 13. — 1918 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine 12.6.1979 tarihli ve 2248 sayılı Kanunla eklenen
fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, girişte tekel kaçağı maddelerin hususî kanunlarında ya
zılı para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri; bunların çıkı
şında ve yerli tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar
artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail kanunda yazılı
suçlardan dolayı mükerrir bulunur ise, cezayı indirmeye mahal yoktur.»
MADDE 14. — 1918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 34. — Gümrük ve Tekel idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya bandrol
Veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut Ibunların
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sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve
25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanununda
muayyen olan cezası ile İde ayrıca cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı alâmet veya bandrol ve etiketleri selâhiyet ve (mezuniyetleri olmaksızın basan
lar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.»
MADDE 15. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı 'Kanunla değişik 40 inci maddesi
aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir.
«Madde 40. — Bu kanuna göre iki yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyet halin
de, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere genel gü
venlik gözetimi altında bulundurulmak cezasına da hükmolunur.
Kaçakçılık suçlarının mükerririeri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın aynı
hüküm uygulanır.»
MADDE 116. — 19)18 sayılı Kanunun 41 inci madde'si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 41. — Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakliyat
yapan şahıs veya idare veyahut şirketlerin memur ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ti
caret ve alışveriş yapan hususi evler vesair umumî yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vazifeleri
nin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı münferiden irtikâp ettikleri takdirde,
haklarında 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen şekilde ika
eyledikleri takdirde, 27 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyleyecek hürri
yeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir.»
MADDE '17. — 1918 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«(Madde 43. <— Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya tekel mad
delerini kaçak maddelerle karıştıran veyahut mezuniyet a'Imaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanunun
25 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uygulanır.»
MADDE 18. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 45 inci maddesinin
1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak
'için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, kıymet, milktar, menşe ve gönderileceği yer bakımından
yanlış beyanda bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.»
MADDE 19. — 1918 sayılı. Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci madde
sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü fcaıra, deniz ve
hava nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur.»
MADDE 20. — 1918 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan araç,
gereç ve makineler her nerede ve kimin tarafından tutulursa tutulsun zaptolunarak ilgili idareye derhal tes
lim olunur. İdare, zaptedilip korunması külfeti ve masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıma aracı ve ma
kineleri bu kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tâbi tutabilir.»
MADDE 21. — 1918 sayılı Kanunun 7.9Jl 956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 53 üncü maddesi aşa*
Iğıldaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 53. — Sanığa istinat olunan kaçakçılık suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hürri
yeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini isbat edemediği veya yukarıMillî Güvenlik Konseyi
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da yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki tahkikat ve muhakeme tutuk
lu olarak yapılır.
«Türkiye'de belirli ikametgâhı bulunmayanlar mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar
dahi hükmedilen para cezasının tamamını ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat göstermedikçe
para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.»
MADDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin
3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ağır para cezasının yüz lirası bir gün hesabıyla hapse ve hafif para cezasının yüz İkası da bir gün he
sabıyla hafif hapse çevrilir. Yüz liraya ulaşmayan kesirler de yüz lira sayılır.
Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para cezasından yüz lira indirildikten sonra geri kalan parayı
öderse, yerine kaim olan hapis veya hafif hapis cezası infaz edilmez.»
MADDE 23. — 1918 sayılı Kanunun 30.6.1934 tarihli ve 2550 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesine
birinci fıkradan sonra ^aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
«Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili idarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet
Savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mahkemelerce bilgi verilir.»
MADDE 24. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanımla değişik 58 inci maddesinin
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da;
a) Sanığın kim olduğu tespit edilmemiş ise,
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise,
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve 5 gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir.
İlan tarihinden itibaren 15 gün içinde alakalılarea selahiyetli mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kara
rı kesinlesin»
MADDE 25. — 1918 sayılı Kanunun 29.5.1979 gün ve 2241 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 60. — Yasak veya kaçak şüphesiyle mal ve eşya yakalanması veya tespiti halinde müsadir ve
muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir.
1. Kaçak şüphesiyle yakalanan ve bu Kanunun 24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalarda; ih
raç eşyasının FOB, ithal eşyasının CİF kıymeti ödenecek ikramiyede esas alınır. CİF ve FOB kıymetler ma
hallin en büyük mülkiye amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında, hazine yetkilisi, ilgisine göre
gümrük veya tekel memurlarından birisi ile ticaret odası temsilcisinden oluşan kurul tarafından tespit edilir. Ti
caret odası bulunmayan yerlerde kurula belediye temsilcisi katılır. 'Bu şekilde tespit edilen kıymetin, kaçak eşya
sahipli yakalanmışsa yüzde sekseni, sahipsiz olarak yakalanmışsa yüzde ellisi müsadir ve muhbirlere ikramiye
olarak ödenir.
Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kâğıdı ve oyun kâğıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yerli emsallerine göre tespit edilecek kıymetleri üzerinden yukarıda belirtilen
oranlar üzerinden ikramiye ödenir.
2. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan karar
name ve tebliğlerde belirtilen ve kaçak olarak yakalanan kıymetli madenler ile kıymetli taşlar ve bunlardan
mamul her türlü eşyanın Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslara göre bu Bakanlıkça olay tari
hindeki kıymeti üzerinden, yabancı paraların olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli yakalanması halinde
değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması halinde değerinin yüzde otuzu nispetinde ikramiye ödenir.
3. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine muha
lefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suç
larından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen değeri esas alınarak,
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sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde sekseni, sahipsiz yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi
üzerinden ikramiye ödenir.
4. Uyuşturucu madde yakalamalarında;
a) Eroin veya kokain yakalamalarında, ele geçirilen malın ihtiva ettiği her gram saf eroin veya kokain
için, birinci derece devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak ya
kalanması halinde iki katı, sahipsiz olarak yakalanması halinde tamamı üzerinden,
b) Baz morfin veya morfin yakalanmalarında ele geçen malın ihtiva ettiği her gram saf bazmorfin veya
morfin için birinci derece Devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli ola
rak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
c) Esrar yakalamasında;
(1) Sıvı esrar yakalanmasında ele geçen her gram için birinci derece Devlet memuruna ödenen bir gün
lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde iki katı, sahipsiz olarak yakalanması
halinde tamamı üzerinden,
(2) Esrar reçinesinin toz veya plaka halinde ele geçen her (elli) gramı için birinci derece Devlet memuru
na ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz
olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
(3) Esrar bitkisinin kıyılmış haldeki (man huama) toz veya plaka şeklinde ele geçen her kilogramı için,
birinci derece Devlet memurune ödenen yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde
tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
(4) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin bütün halde (kıyılmamış - kuru) elegeçen her bir kilo
gram için, birinci derece Devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli ola
rak yakalanması halinde yarısı, sahipsiz olarak yakalanması halinde dörtte biri üzerinden,
(5) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin tarlada tespit edilen her bir dekarı için, birinci dereca
Devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun üç katı üzerinden,
d) Lisans fazlası ekim hariç, yasa dışı haşhaş bitkisinin tarlada tespit edilen her dekarı için, birinci de
rece Devlet memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun on katı üzerinden,
e) Afyon yakalamalarında ele geçen her (elli) gram için, birinci derece Devlet memuruna ödenen bir gün
lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması
halinde yarısı üzerinden,
İkramiye ödenir.
4 üncü fıkra uygulamasında; yakalanan veya tespit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim kabul edi
len gram, elli gram, kilogram ve dekardan az ise bunlar birim miktar kabul edilir, miktarın fazla olması ha
linde birim kesirleri dikkate alınmaz.
5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere yüzde ellisi müsadirlere verilir, ihbar yapılmadan vuku
bulan yakalama olaylarından ikramiyenin tamamı müsadirlere ödenir.
Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıklar! takdir
de muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muhbir
ikramiyesi ödenmez.
6. Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle, kır ve orman bekçileri ile köy koruyu
cuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, takip ve tahkik ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı ya
kalamaları halinde, bu maddede yazılı ödemelerden yararlanırlar.
7. Bu maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında belirtilen ikramiyeler sanıklar hakkında kamu davası açılması
nın; 2 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen ikramiyeler, mahkemece verilen müsadere kararlarının kesinleşmesi
ni takip eden üç ay içerisinde, ödenek bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 inci fıkradaki ikramiyeler Güm
rük ve Tekel Bakanlığı, 2 nci fıkradaki ikramiyeler Maliye Bakanlığı 3 üncü fıkradaki ikramiyeler Millî Sa
vunma Bakanlığı, 4 üncü fıkradaki afyon yakalama ikramiyesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
aynı fıkradaki diğer ikramiyeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir.
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8. Bu maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tahsilini
müteakip bunun yüzde otuzu ile Gümrük ve Kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekâlet ücretlerinin
yüzotuzu, kaçakçılık davalarının takibi ve müdafasında, kaçak eşyanın muhafaza işlerinde ve para cezalarının
tahsilinde hizmetleri geçen Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edilmek üzere bu Bakanlıkça emanet
hesabına alınır.
Para cezalarından arta kalan meblağ hazineye irat kaydedilir.
9. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden vergi, resim ve harç kesilmez.
10. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması operasyonuna bizzat katılan kaçakçılığın men,
takip ve tahkiki ile görevli olanlar ile bu maddenin 6 ncı fıkrasında zikredilen kişiler hak kazanırlar.
MADDE 26. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla ilave edilen Ek Madde 2
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ek Madde 2. — (1) - Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Gümrük
ve (Tekel Bakanlığınca tayin edilecek mercilerden müsaade almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar veya sokma
ya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu olan şeyler
müsadere olunur.
(II) - 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 mahal
lerinde talepte bildirileceik müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye kadar
hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç deŞeri miktarınca, değerin tespiti mümkün olmayan hal
lerde onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
(III) - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine müsteniden çıkarılan hükümet kararlarına veya
ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak
yahut izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi gö terilerek herhangi bir madde ve eşyayı yurda ithal eden
ler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yirmi
bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Suça mevzu olan eşya müsadere edilir. Bunların müsadere edilmemesi halinde rayiç değeri miktarınca;
bu da tespit edilemez ise, yukarıda yazılı ağır para cezasına yirmi ıbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para
ou
cezası 'ilave olunur.
"V
(IV) - Üçüncü fıkrada yazılı suçun teşekkül veya toplu olarak işlenmesi halinde, sanıklar 27 nci mad
dede yazılı ağır hapis cezası ile birlikte, yukarıda yazılı para cezasının beş misli ağır para cezası ile cezalan
dırılırlar.
Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alâkalı olarak İçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa
neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç aydan bir seneye kadar hapislerine, suç mevzuu eşya ve mad
delerin müsaderesine, müsadere mümkün olmayan hallerde eşya ve maddelerin bedeli miktarınca para ceza
sına hükmedilir.
Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye
göre dağıtılır.
Ancak, 3 üncü fıkraya giren suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi, ikramiye 60 inci
maddedeki esaslar dairesinde ödenir.
Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı oldu
ğu şekillerde gizlenip 3 üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna teşeb
büs edilmesi hallerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarda kaçak eşyanın müsaderesine ve rayiç
değerinin bir misli ağır para cezasına hükmolunur,
Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine
rızası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eşya veya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan
sarfınazar olunur.
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Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili mahkemeye (kıymet ve mü
sadere bakımından itirazda bulunabilin
Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez.
IMADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler ilâve olunmuştur.
«EK MADDE 3. — Bu Kanuna göre kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar bu görevlere
başladıkları zaman gerek kendilerinin gerek eş ve velayeti altındaki çocuklarıyla bakmakla yükümlü olduk
ları kimselere ait bütün mal varlıklarını bağlı oldukları kurumlarına bildirmekle mükelleftirler,
Bunlardan memuriyetleri devam edenlerden her takvim yılı başında bu beyannameler kurumlarınca alı
nır. Gerektiğinde, bu sürelere bakılmaksızın görevlilerden beyanname istenebilir.
Beyanname verme mükellefiyetini yerine getirmeyen veya zamanında vermeyenler hakkında kurumların di
siplin kurulu veya mercileri tarafından gecikme sebebine ve vermeyenin durumuna göre, gereken disiplin ce
zalarından herhangi biri, bu cezalara mahsus sebeplere ve sıraya bağlı olmaksızın tertip olunur.
Mal varlığı ile ilgili olaralk gerçeğe aykırı beyanname verenlerle yukarıdaki hususların incelenmesi sonun
da veya sair suretle, görevlerinden dolayı mal varlıklarını haksız olarak artırdıkları anlaşılanlar hakkın
da, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, üç aydan bir seneye kadar ha
pis ve muvakkaten veya müebbet memuriyetten mahrumiyet cezası uygulanır.
Ayrıca haksız edindikleri malların da müsaderesine hükmolunur.
Beyannamelerin verilmesi, takibi ve değerlendirilmesi esasları, Adalet, içişleri ve Gümrük ve Tekel Ba
kanlıklarınca ortaklaşa düzenlenecek bir Yönetmelikle tespit olunur.
EK MADDE 4. — !Bu Kanun kapsamına giren suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mahkeme
lerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında bakı
lır.
iş sayısının o mahkemenin bakabileceği azamî miktarı aşması halinde, bu miktarı aşan davalara aynı de
recedeki sıra sayısı takip eden mahkemede bakılır.
Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halinde, bu mahkemeler diğer davalara
da bakarlar.
EK MADDE 5. — Kısıtlayıcı diğer kanun hükümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan dolayı
ağır hapis cezasıyla mahkûm olanlar, affa uğramış olanlar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinde sayılan kurumlarda çalıştırılamazlar.
EK MADDE 6. — Bu Kanunun 11 inci maddesine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında so
ruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanık memu
run vdkâlet verdiği avukatın, ücreti, avukatlık asgarî ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve
sanık haikkında bu suçlardan dolayı görevden uzaklaştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlemleri uy
gulanmaz.
GEÇİCİ MADDE — Ek 3 üncü maddede belirtilen yönetmelik bu Kanunun yayımından itibaren üç
ay içinde çıkarılır, maddede belirtilen ve görev başında bulunan kişilerin beyanname verme yükümlülüğü
ve buna ait işler yönetmeliğin yayımını izleyen üç ay içinde yerine getirilir.
MADDE 28. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun değişik 28 inci maddesi
mıştır.
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MADDE 29. - Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5 . 11 . 1982
Başbakan
B. Ulusu
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
Prof. Dr. M. N. özdaş

Başbakan Yardımcısı
Z. Baykara

Devlet Bakam
Prof. Dr. î. Öztrak

Devlet Bakam
M. Özgüneş

Devlet Bakanı
S. R. Pasin

Adalet Bakanı
C. Menteş

Milli Savunma Bakanı
Ü. H. Bayülken

İçişleri Bakanı
S. Çetiner

Dışişleri Bakam
7.ı Türkmen

Maliye Bakam
A. B. Kafaoğlu

Mili! Eğitim Bakanı
H„ Sağlam

Bayındırlık Bakam
Dr. T. Önalp

Ticaret Bakam
K. Cantürk

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı
Prof. Dr. K. Kılıçturgay

Gümrük ye Tekel Bakam
Prof. Dr. A. Bozer

Tarım ve Orman Bakam
Prof. Dr. S. Özbek

Çalışma Baıkam
Prof. Dr. T. Esener

Sanayi ve Tek. Bakam
Af. Turgut

Kültür ve Turizm Bakanı
/• Evliyaoğlu

îmar ve İskân Bakanı
Prof. Dr. A. Samsunlu

Köy iş. ve Koop. Bakam
M. R. Güney

Sosyal Güvenlik Bakam
S. Side
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Ulaştırma Bakam
Prof. Dr. M. Aysan
Enerji ve Tabiî Kay. Baıkam
F. tikel
G içlik ve Spor Bakam
V. Özgül
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DANIŞMA MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN

7,1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 1918 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (D) ve (F) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miş, aynı maddeye (G) fıkrası eklenmiştir.
«D) Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın :
1. Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek;
2. Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek;
3. Saklamak;
4. Satılığa çıkarmak veya satmak;
5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kâğıdı mutlak olarak);
6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya ithale teşeb
büs etmek veya bu alât veya edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya (hıfzetmek
veyahut failin ne maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek;»
«F) Kanunlara veya müsaadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla geçici
kabul yoluyla ithal olunan eşya ve maddeleri izin almaksızın kanun veya müsaadelerde gösterilen amaç ve
şaftlar dışında kullanmak veya devretmek veya süresi içinde ihraç etmemek; kanunlara veya müsaadelere
istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla geçici çıkış yolu ile ihraç edilen eşya ve mad
delerin ihracında veya tekrar ithalinde anılan kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve şartlara riayet etme
mek;»
«G) Zat, aile ve meslek ihtiyacında kullanılmak veya hediye etmek amacıyla her ne suretle olursa olsun
başkaları tarafından fiilen ithal edilen eşyayı, ticaret maksadıyla toplamak veya satışa arz etmek veya sat
mak».

MADDE 2. — 1918 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 7. — Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin
şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapılır.»

bulunduğu

MADDE 3. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 8 inci maddesinin
son fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
«Bakanlar Kurulu Kararı ile ihdas edilen emniyet bölgelerinde gece yapılacak aramalarda izin almaya
lüzum yoktur.»
MADDE 4. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Dur» ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar edi
lir. Bu ihtara da riayet edilmezse selahiyetli memurlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla muka
beleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniyet
bölgelerinde «Dur» ihtarına itaat edilmemesi hallerinde selahiyetli memurlar doğruca hedefe ateş edebilirler.
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU METNİ
7.1.1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine ve 12.6.1933 tarihli 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddele
rin Murakabesi Hakkında Kanunun 28 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (C) fıkrasının «Devlet in
hisarı altında bulunan maddeleri mezun ve selahiyetli olmaksızın:» ile başlayan 5. inci bendi (D) fıkrası ola
rak ve aynı maddenin (F) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D) Devlet tekeli altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın:
1. Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek;
2. Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek;
3. Saklamak;
4. Satılığa çıkarmak veya satmak;
•5. Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kâğıdı mutlak olarak);
6. Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya ithale te
şebbüs etmek veya bu alât veya edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfzet
mek veyahut failin ne maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek;
F) Kanunlara veya müsaadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla geçici ka
bul veya geçici muaflık yoluyla ithal olunan eşya ve maddeleri izin almaksızın kanun veya müsaadelerle
gösterilen amaç ve şartlar dışında kullanmak veya devretmek veya süresi içinde ihraç etmemek; kanunlara
veya müsaadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç için veya belli şartlarla geçici çıkış yolu ile ihraç edi
len eşya ve maddelerin ihracında veya tekrar ithalinde anılan kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve
şartlara riayet etmemek;

MADDE 2. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 3. — Her mahallin en büyük mülkiye memuru sözleşmeli personel dahil olmak üzere bilumum
gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya devlet tarafından idare edilen bilcümle
tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel, jandarma subay, astsubay, uzman çavuş ve eratı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı subay, astsubay ve eratı, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler.
MADDE 3. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 7. — Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüphe
edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapılır.

MADDE 4. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 Sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
«Dur» ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar edilir.
Bu ihtara da riayet edilmezse salahiyetli memurlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla mukabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniyet bölge
lerinde dur ihtarına itaat edilmemesi hallerinde salahi yetli memurlar doğruca hedefe ateş edebilirler.
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MADDE 5. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile yahut suiistimal gibi kanun dışı yollarla ya da her tü/lü
beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya ver
gi ödemek yahut vergi veya resimleri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış yahut
vergi veya resıme tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek yahut 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 iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mal veya
eşyanın da müsaderesine hükmolunur.
Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri öden
memiş olan mal veya eşya için de tekmil vergi veya resimlerin, yasak veya tekele tabi madde ve mallar
için gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır para cezası hükmedilir.
Mal veya eşyanın yakalanmaması halinde yukarıdaki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş pi
yasa değeri de ilave olunur.
Bu madde hükümlerine muhalefetten dolayı yakalanan eşya hakkında 60 inci madde hükmü tatbik olunur.
MADDE 6. — 1918 sayılı Kanunun 5.12.1960 tarihli ve 152 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan
araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip;
A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idare
since tespit edilecek gümrüklenmiş değerine,
B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vası
tasının, mahallî mülkî idare amiri başkanlığında, gümrük ve hazine yetkilileri ile Ticaret Odası ve Belediye
temsilcisinden kurulu heyetler marifeti ile tespit edilen FOB değerine,
Muadil bir meblağı depozito ederek veya kanunî faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu
veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya yetkili
ve görevli adlî mercilerden isteyebilirler.
Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzerî kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden
olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve
kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, gümrük idaresi tarafından
incelenerek bu husustaki
görüşleri ile birlikte adlî mercilere intikal ettirilir.
Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının ge
rekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturma
sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahke
mece karara bağlanır.
Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında Gümrük idare
sinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir.
Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edilmez.

'MADDE 7. — 1918 sayılı Kanunun 17.1.1940 tarihli ve 3777 sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesinin
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamı
na imkân kalmayan hallerde, mahkûmiyet halinde müsaderesi gereken gümrük kaçağı eşya ile yasak ve te
kele tabi eşyanın müsaderesi konusunda Cumhuriyet Savcısı veya ilgili idarenin istemi üzerine, görevli mahMillî Güvenlik Konseyi
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MADDE 5. — 7.L1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 20. — Her ne şekilde olursa olsun hile yahut suiistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe
aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik
resim veya vergi ödemek veya vergi veya resimleri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yap
tırılmış veya vergi veya resme tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya 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 iki seneden beş seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
lar. Mal veya eşyanın da müsaderesine hükmolunur.
Ayrıca vergi veya resimleri noksan verilen mal veya eşya için bu noksanlığın, vergi veya resimleri ödenme
miş olan mal veya eşya için de tekmil vergi veya resimlerin, yasak veya tekele tabi madde ve mallar için güm
rüklenmiş piyasa değerinin beş misli ağır para cezası hükmedilir.
Mal veya eşyanın yakalanamaması halinde yukarıda ki fıkrada yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa
değeri de ilave olunur.

MADDE 6. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 21. — Kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan
araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip;
A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idaresince
tespit edilecek gümrüklenmiş değerine,
B) Çıkış kaçağı eşya ile, her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millîleşmiş veya yerli nakil vasıta
sının, mahallîn en büyük mülkî amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında, gümrük ve hazine yet
kilileri ile belediye temsilcisi ve varsa Ticaret Odası temsilcisinden oluşan heyet marifeti ile tespit edilen
FOB değerine,
Muadil bir meblağı depozito ederek veya kanunî faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu
veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya
yetkili ve görevli adlî mercilerden isteyebilirler.
Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzeri kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden
olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ka
rarlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, gümrük idaresi tarafından incelenerek bu husustaki görüş
leri ile birlikte adlî mercilere intikal ettirilir.
Yukardaki esaslarla birlikte eşya veya 47 nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının
gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturma
sı sırasında mahallî asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahke
mece eşya ve taşıma aracı ile ilgili olarak yargılama esnasında gerek duyulacak nitelikleri belirtir bir tespit
raporunun istihsalini müteakip karara bağlanır.
Teslim istemi doğrudan adlî mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar 'hakkında gümrük idaresi
nin görüşleri alındıktan sonra karar verilir.
özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edil
mez.
MADDE 7. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamına
imkân kalmayan hallerde, Cumhuriyet Savcısı veya ilgili idare dava konusu eşyanın müsaderesini görevli
mahkemeden talep eder. Görevli mahkemece; tekele tabi eşya ile yasak veya gümrük kaçağı eşya olduğu
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kemece Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde karar
yerilir.»
MADDE 8. — 1918 sayılı Kanunun 1.9.1956 tarihli ve 6846 sayılı Kanunla değişik 23 üncü madde
sinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın Gümrük ve Tekel
idaresine ve bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur.
Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi ca
ridir.
Bu maddelerin ait oldukları idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz.»
MADDE 9. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesinin
1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 26. — Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi sene
ye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.
MADDE 10. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı, 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı ka
nunlarla değişik 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya
teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis
cezasına hükmolunur.
Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla beraber tekel maddeleri için CİF değeri
ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş
değerinin beş mislinden ve yasak eşya ve maddeler için de bunların değerinin on mislinden aşağı olmamak
üzere ağır para cezasına hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir.
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için
hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasının bunların güm
rüklenmiş piyasa değerlerinin beş misli ve yasak eşya ve maddeler için de bunları piyasa değerinin on misli
miktarınca meblağ ilave olunur.
Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu madede de yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tah
kikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi
hallerinde mezkûr maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müs
tahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı nispetinde artırılır.»
MADDE 11. — 1918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 29. — Kaçakçılık suçunun devletin siyasî veya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emni
yet ve selametini bozacak veya tehdit edecek nitelik ve boyutlarda olması halinde fail yirmi seneden aşağı ol
mamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandırılır
ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.»
MADDE 12. — 1918 sayılı Kanunun 27.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta ya
panlar ile. yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para
cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan beşyüzbin liraya
kadar hükmedilecek ağır para cezası tahsil ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları menolunur.»
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tespit edilenlerin müsaderesine, bunlar dışındaki eşyanın iadesine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392
ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde karar verilir.
MADDE 8. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3. Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın Gümrük veya Tekel
İdaresine, bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur.
Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi caridir.
Bu maddelerin ilgili idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz.
MADDE 9. — 7.1.1932 tarihli
şekilde değiştirilmiştir.
Kaçakçılık maksadıyla teşekkül
ve yüzbin liradan aşağı olmamak
Birinci fıkrada yazılı teşekküle
liradan aşağı olmamak üzere ağır

ve 1918 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları aşağıdaki
vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi seneye kadar hapis
üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve ellibin
para cezası hükmûluııur.

MADDE 10. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 27. — Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya
teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis
cezasına hükmolunur.
Birinci fıkradaki hal dışında iki veya daha fazla kimselerin 'toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde,
sekiz seneden oniki seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla beraber tekel maddeleri için CİF değeri
ile birlikte hususî kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş
değerinin beş mislinden ve yasak eşya ve maddeler için de bunların değerinin on mislinden aşağı olmamak
üzere ağır para cezasına hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir.
Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için
hususî kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına 'bunların güm
rüklenmiş piyasa değerinin beş misli ve yasak eşya ve maddeler için de bunların piyasa değerinin on misli
miktarınca meblâğ ilâve olunur.
Bu Kanunun 20, 25 ve 26 ncı maddeleriyle bu maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tahki
kiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi hal
lerinde mezkûr maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstahdem
ler tarafından işlenmesi halinde yarı nispetinde artırılır.
MADDE 11. — 7.1.1932 tarihli ve
miştir.
Madde 29. — Kaçakçılık suçunun
liğini bozacak nitelikte olması halinde
delerde yazılı nispetler dairesinde para

1918 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki

şekilde değiştiril

devletin siyasî veya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî güven
fail yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki mad
cezaları ile cezalandırılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir.

MADDE 12. — 7.1.1932 Tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 32. — Kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta yapan
lar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan aşağı olmamak üzere
hükmedilecek ağır para cezası tahsil edilir ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları menolunur.
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MADDE 13. — 1918 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine 12.6.1979 tarihli ve 2248 sayılı Kanunla ekle
nen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, girişte tekel kaçağı maddelerin hususî kanunlarında yazılı
para cezası veya resmi ile CİF değeri toplamı, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri; bunların çıkışın
da ve yerli tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar ar
tırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail kanunda yazılı suçlar
dan dolayı mükerrir bulunur ise, cezayı indirmeye mahal yoktur.»
MADDE 14. — 1918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 34. — Gümrük ve Tekel idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya band
rol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut
bunların sahte veya çalınmışlarım tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sa
yılır ve 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanu
nunda muayyen olan cezası ile de ayrıca cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri selahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın ba
sanlar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.»
MADDE 15. — 1918 say:lı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 40 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 40 .— Bu Kanuna göre iki yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyet ha
linde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçıl ğa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere ge
nel güvenlik gözetimi altında bulundurulmak cezasına da hükmolunur.
Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın aynı hü
küm uygulanır.»
MADDE 16. — 1918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 41. — Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakli
yat yapan şahıs veya idare veyahut şirketlerin memur ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, tica
ret ve alışveriş yapan hususî evler vesair umumî yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vazifele
rinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı münferiden irtikâp ettikleri tak
dirde, haklarında 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen şe
kilde ika eyledikleri takdirde, 27 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyle
yecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir.»
MADDE 17. — 1918 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 43. — Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri Tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya Tekel
maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veyahut izin almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanunun
25 inci maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.»
MADDE 18. — 1918 sayılı Kanunun 28.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 45 inci maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Gümrük kapıları ve yollan dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak
için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, kıymet, miktar, menşe ve gönderileceği yer bakımın
dan yanlış beyanda bulunanlar hakkında, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde, ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.»
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MADDE 13. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine 12.6.1979 tarihli ve 2248
sayılı Kanunla eklenen ek fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, girişte tekel kaçağı maddelerin hususi kanunlarında yazılı
para cezası veya resmî ile CİF değeri toplamı, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri; bunların çıkışında
ve yerli tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına kadar artırır
ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail bu Kanunda yazılı suç
lardan dolayı mükerrir ise, cezası indirilmez.
MADDE 14. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 34. — Gümrük veya tekel idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya bandrol
veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut bun
ların sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır
ve 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanununda
muayyen olan cezası ile de ayrıca cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri salahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın basan
lar veya satanlar veya saklayanlara bir seneden üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur.
Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur.
MADDE 15. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 40. — Bu Kanuna göre iki yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûmiyet ha
linde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere genel
güvenlik gözetimi altında bulundurulmak cezasına da hükmolunur.
Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın aynı hüküm
uygulanır.
MADDE 16. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 41. — Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakliyat
yapan şahıs veya idare veya şirketlerin memur ve adamları; han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ti
caret ve alışveriş yapılan hususî evler vesair umumî yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vazife
lerinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı münferiden işledikleri takdirde,
haklarında 25 inci maddenin 3 üncü fıkrasında; 27 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında belirtilen şekilde ika
eyledikleri takdirde, 27 nci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyleyecek hürri
yeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir.
MADDE 17. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Ka nunun 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 43. — Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya tekel mad
delerini kaçak maddelerle karıştıran veya izin almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanunun 25 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.
MADDE 18. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için
gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticarî eşya için kıymet
bakımından yanlış beyanda bulunanlar hakkında, ellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur.
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MADDE 19. — 1918 sayılı Kanunun 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değiştirilen 47 nci madde
sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü kara, deniz ve
hava nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur.»
'MAİDDE 20. — 1918 sayılı Kanunun 48 inci; maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan gereç
ve makineler her nerede ve her kim tarafından yakalanırsa zaptolunarak ilgili idareye derhal teslim olu
nur. İdare, zaptedilip korunması külfeti ve masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıt aracı ve makineleri
bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabilir.»
MADDE 21. — 1918 sayılı Kanunun 7.9.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 5!3 üncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 53. — Sanığa isnat olunan kaçakçılık suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya yukarıda yazılı
cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma ve yargılama tutuklu
olarak yapılabilir.
«Türkiye» de belirli ikâmetgâhı bulunmayanlar mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar
dahi hükmedilen para cezasının tamamım ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat göstermedikçe
para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.»
MADDE 22. — 1918 sayılı Kanunun 29,8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 56 ncı maddesinin
3 üncü ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,
«Ağır para cezasının üçyüz lirası bir gün hesabıyla hapse ve hafif para cezasının üçyüz lirası da bir gün
hesabıyla hafif hapse çevrilir. Üçyüz liraya ulaşmayan kesirler de üçyüz lira sayılır.
Mahkûmun cezasını çektiği her gün için para cezasından üçyüz lira indirildikten sonra geri kalan parayı
öderse, yerine kaim olan hapis veya hafif hapis cezası infaz edilmez.»
MADDE 23. — 1918 sayılı 'Kanunun 30.6.1934 tarihli ve 2550 sayılı Kanunla değişik 57 nci maddesine
birinci fıkradan sonra aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
«Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili idarelere, hazırlık soruşturması «ırasında Cumburiyet
Savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mahkemelerce bilgi verilir.»
MADDE 24. — 1918 sayılı Kanunun '29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla değişik 5(8 inci maddesinin
3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup da;
a) Sanığın kim olduğu 'tespit edilememiş ise,
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise,
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve 5 gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir.
ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgililerce yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsaadere kararı kesinleşir.»
'MADDE 25. — 1918 sayılı Kanunun 29.5.1979 gün ve 2241 sayılı Kanunla değişik 60 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Madde 60. — Yasak veya kaçak şüphesiyle mal ve eşya yakalanması veya tespiti faalinde müsadir ve
muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir.
1. Kaçak şüphesiyle yakalanan ve bu kanunun 24 üncü maddesi gereğince tasfiye edilecek eşyalarda;
ihraç eşyasının FOB, ithal eşyasının O F kıymeti ödenecek ikramiyede esas alınır. CİF ve FOB kıymetler ma
hallin en büyük mülkiye amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında, hazine yetkilisi ilgisine göre
'gümrük veya tekel memurlarından birisi ile ticaret odası temsilcisinden oluşan kurul tarafından tespit edilir.
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MADDE 19. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Kaçak eşya ve madde naklinde bilerek kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü nakil vasıtala
rının da müsaderesine hükmolunur.
MADDE 20. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 48. — Kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan araç,
gereç ve makineler zaptolunarak ilgili idareye derhal teslim olunur. İdare, korunması, külfeti veya masrafı
gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıma aracı ve makineleri bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen esas
lar dairesinde tasfiyeye tabi tutabilir.
MADDE 21. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
Madde 53. — Sanığa isnat olunan kaçakçılık suçunun asgarî haddinin iki yıl veya daha fazla hürriyeti
bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüviyetini ispat edemediği veya yukarıda
yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma ve yargılama tu
tuklu olarak yapılabilir.
Türkiye'de belirli ikametgâhı bulunmayanlar mahkûm oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsa
lar dahi hükmedilen para cezasının tamamını ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat göstermedikçe
para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.
MADDE 22. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin 3 üncü ve 4 üncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hafif ve ağır para cezaları 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince hür
riyeti bağlayıcı cezaya çevrilir.
Para cezasından; mahkûmun cezasını çektiği her gün için hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilen miktar indi
rildikten sonra geri kalan para ödenirse yerine kaim olan hürriyeti bağlayıcı ceza infaz edilmez.
MADDE 23. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 57 nci maddesine birinci fıkradan sonra aşağı
daki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiştir.
Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili ibarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet sav
cılıklarınca, son soruşturma sırasında mahkemelerce bilgi verilir.
MADDE 24. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir.
Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç ve makineler zaptolunup d!a;
a) Sanığın kim olduğu tespit edilememiş ise,
b) Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise,
Eşyanın müsaderesine karar verilir ve beş gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir.
İlan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililerce yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı
kesinleşir.
MADDE 25. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 60 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 60. — Yasak veya kaçak şüphesiyle mal ve eşya yakalanması halinde müsadir ve muhbirlere aşa
ğıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir.
1. Kaçak şüphesi ile yakalanan ve 24 üncü madde
nın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti ödenecek
kıymeti, gümrük idaresince; çıkış kaçağı eşyanın FOB
lendireceği memurun başkanlığında gümrük ve Hazine
temsilcisinden oluşan heyet marifetiyle tespit edilir. Bu
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Ticaret odası bulunmayan yerlerde kurula belediye temsilcisi katılır. Bu şekilde tespit edilen kıymetin, kaçak
eşya sahipli yakalanmışsa yüzde sekseni, sahipsiz olarak yakalanmışsa yüzde ellisi müsadir ve muhbirlere ikra
miye olarak ödenir.
Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kâğıdı ve oyun kâğıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca yerli emsallerine göre tespit edilecek kıymetleri üzerinden yukarıda belirti
len oranlar üzerinden ikramiye ödenir.
2< 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bu Kanuna göre çıkarılan karar
name ve tebliğlerde belirtilen ve kaçak olarak yakalanan kıymetli madenler ile kıymetli taşlar ve bunlardan
mamul her türlü eşyanın Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usul ve esaslara göre bu bakanlıkça olay tari
hindeki kıymeti üzerinden, yabancı paraların olay tarihindeki kıymeti üzerinden, sahipli yakalanması halinde
değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması halinde de değerinin yüzde otuz nispetinde ikramiye ödenir.
3. 6136 sayılı Ateşilı Silahlar ile Biçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine muha
lefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suç
larından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Millî Savunma Bakanlığınca her yil belirlenen değeri esas
alınarak, sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde sekseni, sahipsiz yakalanması halinde değerinin
yüzde ellisi üzerinden ikramiye ödenir.
4. Uyuşturucu madde yakalamalarında;
a) Eroin veya kokain yakalanmalarında, ele geçirilen malın ihtiva ettiği her gram saf eroin veya kokain
İçin, birinci derecede Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak
yakalanması halinde Üki katı, sahipsiz olarak yakalanması halinde, tamamı üzerinden.
b) Morfin veya tuzlarının yakalanmalarında ele geçen malın ihtiva ettiği her gram saf AİMA (Anhidr,
'Morfin, Alkoloid) için birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun,
sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
c) Esrarın yakalanmasında;
(1) Sıvı esrar yakalanmasında ele geçen her gram için birinci derece Devlet (Memuruna ödenen bir gün
lük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması
halinde yarısı üzerinden,
(2) Esrar reçinesinin toz veya plaka halinde ele geçen her (elli) gramı için birinci derece Devlet Memuru
na ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz
olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
(3) Esras bitkisinin kıyılmış haldeki (marıhuane) töz veya plaka şeklinde ele geçen her kilogram için, bi
rinci derece Devlet Memuruna ödenen yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalanması halinde
tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
(4) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin bütün halde (kıyılmamış) ele geçen her bir kilogram için,
birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli olarak yakalan
ması halinde yarısı, sahipsiz olarak yakalanması halinde dörtte biri üzerinden,
(5) Esrar ihtiva eden kenevir (kendir) bitkisinin tarlada tespit edilen her bir dekarı için, sahipli olduğu
takdirde birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun üç katı, sahip
siz olduğu takdirde tamamı üzerinden,
d) Lisans fazlası ekim hariç, kanun dışı haşhaş bitkisinin tarlada tespit edilen her dekarı için, sahipli ol
duğu takdirde birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun on katı,
sahipsiz olduğu takdirde üç katı üzerinden,
e) Afyon yakalanmalarında ele geçen malın ihtiva e'Btiği her beş gram saf AMA (Anhidr, Morfin, Alkolo'id) için birinci derece Devlet Memuruna ödenen bir günlük yurt içi geçici görev yolluğunun, sahipli
olarak yakalanması halinde tamamı, sahipsiz olarak yakalanması halinde yarısı üzerinden,
ikramiye ödenir.
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kalanmışsa yüzde ellisi, sahipsiz olarak yakalanmışsa yüzde yirmibeşi müsadir ve muhbirlere ikramiye ola
rak ödenir.
Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kâğıdı ve oyun kâğıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit edilecek yerli emsali, yerli emsali yoksa CİF kıymeti üzerinden yu
karıda belirtilen oranlara göre ikramiye ödenir.
2. 6136 sayılı Ateşi Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesine muha
lefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suç
larından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Millî Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas
alınarak, sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması halinde değerinin yüz
de yirmibeşi üzerinden ikramiye ödenir.
3. Uyuşturucu madde yakalamalarında;
Her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın
her yû bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak
yakalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak ödenir.
4. 3 üncü bendin uygulamasında; yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya
fazla ise yakaüanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden ikramiye verilir.
5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan vukubulan yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı müsadirlere ödenir.
Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları tak
dirde muhbir İkramiyesine müstehak olurlar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muh
bir ikramiyesi ödenmez.
Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları;
kendi başlarına veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı yakalamaları
halinde, bu maddede yazılı ödemelerden yararlanırlar.
6. Bu maddede belirtilen ikramiyeler :
a) Birinci bentte belirtilen kaçak eşya;
(1) Sahipli yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içlinde, diğer yarısı mah
kûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
(2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise 58 inci maddede öngörülen müsadere kararının kesinleşmesini takip
eden üç ay içinde,
(3) 20 nci maddeye göre yakalanan eşyanın müsadereye konu olan miktarı üzerinden hükmün kesinleş
mesini takip eden üç ay içinde,
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca,
b) İkinci bentte belirtilen madde ve eşyanın Millî Savunma Bakanlığınca teslim alınmasını takip eden üç
ay içlinde,
Milî Savunma Bakanlığınca,
c) Üçüncü bentte belirtilen uyuşturucu madideler;
(11) Sahipli olarak yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, diğer yansı
mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde,
(2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde;
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne teslim edilenler için bu Genel Müdürlüğün ilgili olduğu Ba
kanlıkça, diğerleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca,
Bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir.
7. Bu maddenin 1 inci bendinde gösterilen kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tahsilini
müteakip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve kaçakçılık davalarından dolayı hükmoiunan vekâlet ücretlerininyüzde otuzu, kaçakçılık davalarının takibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işlerinde ve para ceMillî Güvenlik Konseyi
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4 üncü beridin uygulamasında; yakalanan veya tespit edilen miktar ikramiye verilmesi için birim kabul
edilen gram, 'beş gram, kilogram ve dekardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen mik
tara oranı nispetinde ikramiye verilir.
5. Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan
vuku bulan yakalama olaylarından ikramiyenin tamamı müsadirlere ödenir.
'Bu Kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti 'bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları tak
dimde muhbir ikramiyesine mü^tehak olurlar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muh
bir ikramiyesi ödenmez.
6. 'Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azalan, ma'halle ve kır orman bekç'üeri ve köy korucula
rı; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı yakala
maları halinde, bu madde de yazılı ödemelerden yararlanırlar.
7. Bu maddenin 1 inci ve 3 üncü bentlerinde belirtilen ikramiyeler sanıklar hakkında kamu davası açıl
masının ; 2 nci ve 4 üncü bentlerinde /belirtilen ikramiyeler, mahkemece verilen müsadere kararlarının ke
sinleşmesini takip eden üç ay içerisinde, ödenek bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 inci bentteki ik
ramiyeler Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 2 nci benddeki ikramiyeler Maliye Bakanlığı, 3 üncü benddeki ikra
miyeler Millî Savunma Bakanlığı, 4 üncü bentteki afyon yakalama ikramiyesi Toprak Mahsulleri Ofisi Ge
nel Müdürlüğü, aynı berttdeki diğer ikramiyeler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bütçelerinin ilgili
tertibinden ödenir.
8. lBıı maddenin 1 inci fıkrasında gösterilen kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tahsilini
müteakip bunun yüzde otuzu il& gümrük ve kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekâlet ücretlerinin
yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının takibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işlerinde ve para ce
zalarının tahsilinde hizmetleri geçen Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edilmek üzere bu
Bakanlıkça emanet hesabına alır.
Para cezalarından arta kalan meblağı hazîneye irad 'kaydedilir.
9. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden vergi, restim ve harç kesilmez.
10. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması operasyonuna bizzat katılan kaçakçılığın
men, takip ve tahkiki ile görevli olanlar ile, bu maddenin 6 nci bertdinde zikredilen kişiler hak kazanır
lar..
MADDE 26. — 1918 sayılı Kanuna 29.8.1956 tarihH ve 6829 sayılı Kanunla ilave edilen Ek madde
2 aşağıdaki şekilde değiş'tirillmiştir.
«Ek Madde 2. (I) — Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan olunacak madde ve eşyaları İçişleri ve Güm
rük ve Tekel 'bakanlıklarınca tayin edilecek mercilerden izin almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar veya
Sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu olan
şeyler müsadere olunur.
(II). Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli izin veril
miş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa dahi, bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahal
lerini talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye kadar ha
pis ve kaçağa sarf edilmliş sayılan şeylerin rayiç değeri miktarınca değerin tespiti mümkün olmayan hallerde
ön b'in liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
(III). Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına veya
ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak
yahut izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi gösterilerek her hangi bir madde ve eşyayı yurda it
hal edenler veya yurttan çıkaranlar, yahut bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis
ve yirmi bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesü halinde; yukarda yazılı
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zalarının tahsilinde görev yapan Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına tevzi edilmek üzere emanet hesabı
na alınır.
Para cezalarından arta kalan meblağ hazineye irad kaydedilir.
8. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler vergi, resim ve harca tabii değildir.
9. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığın
men, takip ve tahkikiyle görevli olanlar ile bu maddenin 5 inci bendinde zikredilen kişiler hak kazanırlar.
10. Bu madde gereğince müsadirlere verilecek ikramiyenin yıllık tutarı, ek göstergeler hariç birinci de
rece son kademe devlet memuru aylığı brüt miktarının 20 katını geçemez.

MADDE 26. — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanuna 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı Kanunla ilave edi
len ek madde 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 2. — I - Balkanlar Kurulunca miktariyle birlikte tespit ve ilan olunacak madde ve eşyaları
İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca tayin edilecek mercilerden izlin almaksızın emniyet bölgelerine
sokanilar veya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden ikü seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç
konusu olan şeyler müsadere olunur.
II - Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli izin verilimliş
bulunan malar, elden çıkarılmış olsa dahi, bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahalerinü, talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye kadar hapis
ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç değeri miktarınca, değerin tespiti mümkün olmayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile a zalandırılırlar.
III - Gümrük Kanununun 19 ve 20 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan hükümet kararlarına veya ithal
veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve maddeler hakkında konulan kayıt ve şartlara aykırı olarak veya
izin veya lisans alınmadığı halde alınmış gibi gösterilerek herhangi bir madde ve eşyayı yurda ithal edenler
veya yurttan çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş seneye kadar hapis ve yirmi bin li
radan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Burların müsadere edilememesi halinde; eşya veya maddeMillî Güvenlik Konseyi
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ağır para cezasına eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca ağır para cezası, rayiç değer tespit edile
mezse yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ilave olunur.
{IV). Üçüncü fıkrada yazılı suçun toplu olarak veya teşekkül halinde işlenmesinde sanıklar 27 nci
maddede yazılı ağır hapis cezası ile birlikte yukarıda yazılı para cezasının beş misli ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa
neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç aydan bir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya ve
ya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca
para cezasına hükmedilir. Suçluların bu hareketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise mezkûr suçtan
dolayı da cezalandırılırlar.
Bu maddeye göre zaptedilen eşyanın bedeli ile para cezasından verilecek ikramiye 60 inci maddeye gö
re dağıtılır.
Ancak, 3 üncü fıkraya giren suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi, ikramiye 60 inci
maddedeki esaslar dairesinde ödenir.
Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı ol
duğu sekilerde gizlenip 3 üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna te
şebbüs ediîmesü hallerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaaderesine ve
rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına hükmolunur.
Madde veya eşya 'sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine rı
zası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eşya ve ya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan vaz
geçilir.
Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili mahkemeye kıymet ve müsa
dere bakımından İtirazda bulunabilir.
Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez.
MADDE 27. — 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler ilave olunmuştur.
EK MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mah
kemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında
bakılır.
İş sayısının o mahkemenin bakabileceği azamî miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara aynı de
recedeki sıra sayısı takip eden mahkemece de bakılır.
Dava sayısının 'iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer davalara
da bakarlar.
EK MADDE 4. — Kısıtlayıcı diğer kanun hükümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan dolayı
ağır hapis cezasıyla mahkûm olanlar, affa uğramış olsalar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanuaun 4
üncü maddesinde sayılan kurumlarda çalıştırılamazlar.

EK MADDE 5. — Bu Kanunun 11 inci maddesine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında so
ruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanık memu
run vekâlet verdiği avukatın ücreti, avukatlık asgarî ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve
sanık hakkında bu suçlardan dolayı görevden uzaklaştırma, açığa alınma ve işten öl çektirme işlemleri uy
gulanmaz.
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nin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse yirmi bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para
cezasına hükmolunur.
IV - Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alâkalı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yetkiye dayanıla
rak İçişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarınca ortaklaşa neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanların üç
aydan bir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya veya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün
olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca para cezasına hükmedilir. Suçluların bu hareket
leri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise mezkûr suçtan dolayı da cezalandırılırlar.
V - (III) üncü fıkraya giren, suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi 60 inci madde
deki esaslar dairesinde ikramiye ödenir.
VI - Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı
olduğu şekillerde gizlenip (III) üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna
teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurlarıüdan kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaderesine ve
rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına karar verilir.
Madde veya eşya sahibi, bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine rı
zası ile verirse keyfiyet mezkûr idarece tespit, eşya veya madde müsadere edilerek hakkındaki takibattan vaz
geçilir.
Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili sulh ceza mahkemesine kıy
met ve müsadere bakımından itirazda bulunabilir.
Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez.

MADDE 27, — 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanuna aşağıdaki Ek Maddeler ilave olunmuştur.
EK MADDE 3. — 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanuna istinaden; gümrük vergilerinden muaf tutulan veya vergili olarak ithal olunan zat eşyasını, hediyelik
I

eşya ve ev eşyasını;
a) Ticarî amaçla toplayanlar veya depolayanlar,
b) Ticarî amaçla toplanmış veya depolanmış bu eşyayı satışa arz eden veya satanlar,
Yedi aydan beş seneye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırı
lırlar. Ayrıca eşyanın da müsaderesine hükmolunur.
EK MADDE 4. — Bu Kanun kapsamına giren suçların son soruşturmasının yapılacağı yerdeki mahkeme
lerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında bakılır.
Bu davaların özelliği de dikkate alınarak iş sayısının o mahkemenin bakabileceği azamî miktarı aşması ha
linde bu miktarı aşan davalara aynı deı ecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede bakılır.
Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer davala
ra da bakarlar.
EK MADDE 5. — Kısıtlayıcı diğer kanun hükümlerine ek olarak her türlü kaçakçılık suçundan dolayı
ağır hapis cezasıyla mahkûm olanlar, affa uğramış olsalar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinde sayılan kurumlarda çalıştırılamazlar.
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MADDE 28. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun değişik 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmışMADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürürlüğe girer.
MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürünür.
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EK MADDE 6. — Bu Kanunun 11 inci maddesine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında soruş
turma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanığın vekâlet verdiği
avukatın ücreti, avukatlık asgarî ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve sanık hakkında bu suç
lardan dolayı soruşturma ve kovuşturmanın devamı süresince görevden uzaklaştırma, açığa alınma ve işten el
çektirme işlemleri uygulanmaz.
MADDE 28. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 29. — Bu Kanunun 25 ve 28 inci madde hükümleri 1.1.1984 tarihinde, diğer hükümleri kanu
nun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30. — Danışma Meclisi metninin 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir.
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