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KAÇAKÇILIK 

BiR NCI BÖL Ü M 

G I R i Ş 

Devletimizin dayandığı tüm değerlere saldıran ve anlamsız olan anarşı 

ve terörün besleyicisi ve sürdürücüsü kaçakçılık olgusu ve bu olguyu yaşatan 

milyonlarca kara bir anda sahip olabilen, böylelikle de toplumun çeşitli kesimle

rinde bozulmalara yol açacak her türlü ilişkiyi başlatıp geliştiren °Mafia" denilen 

pislik kaynağı örgütleri ile kaçakçılar, olağanüstü ilgimi çektiği ve kurutulmaları 

gereken olgular olduğu için böyle bir konulu teze başladım. Amacım gerek ilgili 

kuruluşlarca, gerekse bundan sonraki meslek yaşamımda da bunların kökünü 

kazımak, sistemli bir şekilde onları yok edip bir dah aortaya çıkmal~rına izin 

vermeyecek şartların yaratılması için gerekli ve yararlı çözüm yolları getirmeye 

çalışmaktır. 

KONUNUN ÖNEMi 

Geçtiğimiz dönemlerde hayati ihtiyaçlarımız için bile, yetkili resmi 

ağızlardan ifade edildiği şekliyle elli cent dövize muhtaç hale geldiğimiz günlerde 

dahi halkın sırtına kene gibi yapışmış, kişisel çıkarlarından başka bir şey düşün

meyen ülke ekonomisini batırma pahasqıa kaçıkçılık faaliyetlerini fütursuzca de

vam ettiren kişilerin küçümsenmiyecek sayıda olduğu göz önüne alındığında, 

kaçakçılıkla mücadelede yer alan kuruluşların kendi yetki ve sorumluluk alan

larında üzerine düşen görevin nedenli büyük olduğu gerçeği ortaya çıkmakta

dır~ 
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Konu olağanüstü derecede önemli bir konudur. T .c. Devletinin var

lığı ve devamı ile yakından ilgilidir. Her türlü önlem alınarak kaçakçılığın önü 

mutlaka ~esilmelidir. T. C. Devleti de bunu başaracak güçtedir, ki hiçbir dev

letin ister salt bol para kazanmak için, ister ideolojik ve siyasal hedeflere ula

şabilmek için yapılsın, kaçakçılığa bizzat destek verip, kendisi yaptırmadıktan 

sonra önü alınmaması için hiçbir sebep olmasa gerek. Yeterki bu konuda kararlı 

ve samimi olsun, olayların üstüne hızla ve etkin bir şekilde giderek müdahale 

etsin. 

T. C. Devletide şimdi bu aşamadadır. Konunun önemi anlaşılmış gere

kenin süratle yapılması çalışmaları hızla devam etmektedir. 

ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu tez çalışmamızda kaçakçılığın ne olduğunu, Türkiye'de kaçakçılı

ğın önemi ve boyutlarını, nedenlerini, kaçakçılıkla ilgili kanunlar ve uygulaması, 

kaçakçılığın önlenmesi ile görevli kuruluşların yapısı ve işleyişi, görev ve yetki

leri ile kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve kaçakçılıkla daha etkili 

mücadele verilebilmesi için önerilerde bulunmaktır. 

KAPSAM 

Oldukça geniş kapsamlı bir konu olan kaçakçılıkla mücadele Ülkemi

zin önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir. Yıllardır yapılan mücadele 

pek istenilen sonucu vermemiş, 12 Eylül sonrası istikrar döneminde dahi hız 

ve nitelik değiştirerek süre gelmiştir. 

Bol parayı kestirmeden kazanma, köşeyi hızla dönme tutkusu toplu

mun önem verdiği değer yargıları oldukça, bunları insana çabuk verebilen, 

büyük karların döndüğü kaçakçılık piyasası ülkemizde gerekli ve kesin önlemler 

alınmadığı sürece daha uzun yıllar devam edecektir. 
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Önlemlek demeti ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan kombine şekilde 

düşünüp ele alınmalı, ancak böylelikle bir sonuca varılabileceği akıldan çıkarılma

malıdır. Konu bu derece kapsamlı olduğu için, bazı sınırlamalar getirerek incele

mek zorunluluğu doğmaktadır. Kaçakçı tıkla mücadelede idari tedbirler ve mevzuat 

yönü ağır basmakta ve genel içeriği oluşturmaktadır. Fakat sadece hukuki yöne 

ağırlık vererek meseleyi tam olarak kavramak mümkün değildir. Ekonomik ve 

sosyal yön ihmal edilmemelidir. 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMi 

Kaçakçılık polisinde geçirdiğim üç yıllık hizmet sırasındaki gözlemlere . 
dayanarak konu ile ilgili varsayımlarlarda bulunulmuş, çalışma öncelikle kaynak 

taraması ve kitaplık araştırması şeklinde yürütülmüş, ilgili bir.imlerin hazırladık

ları belgelerden yararlanılmıştır. Çalışmada araştırma tekniklerinden görüşme 

tekniği uygulanmıştır. Görüşme tekniği ile şu kuruluşlardan bilgile·r sağlanmış

tır. 

- İçişleri Bakanlığı, 

- Emniyet Genel Müdürlüğü, 

- Jandarma Genel Komutanlığı, 

- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 

- Ankara Gümrükler Başmüdürlüğü, 

- lstanbul Kaçakçılık Savcılığı, 

VARSAYIMLAR 

Bu çalışmada şu varsayımlar ortaya konmuştur. 

1- Kaçakçılıkla mücadelede alınacak idari ve cezai tedbirlere ilave 

olarak ekonomik ve sosyal tedbirlerin de alınması sorunun çözümünde çok önem

Ji etkendir. 



2- Kaçakçılığın önlenmesi ile görevli kuruluşların faaliyetlerinin 

temeli olan istihbarata yeteri kadar önem verilmemesi, fon ayrılmaması, başa

rıyı olumsuz yönde etkilemektedir. 

3- Kaçakçılıkla savaşımda uluslararası ve ulusal örgütler arası 

koordinasyon yeterli olmadığından bu örgütler kaçckçılık oluylarını önlemede 

beklenen etkinliği sağlayamamaktadırlar. 

ÇALIŞMANIN PLANI 

Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş olup, 

konunun önemi, çalışmanın amacı, yöntemi, varsayımları ve planı açıklanmıştır. 

ikinci bölümde; Türkiye'de kaçakçılık olgusunun genel hatları ile 

açıklanması, bu arada kaçakçılıkla hep bir arada anılan Mafia olgusunun ne 

olduğunun kısaca özeti ile başlamakta, kaçakçılığın nedenleri, nasıl yapıldığı, 

ulusal ve uluslararası düzeyde önemi ve boyutları, getirdiği problemler ve 

ülke ekonomisine zararları anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde; kaçakçılıkla mücadelede ana mevzuat niteliği ta

şıyan 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair kanunun genel ve ayrın

tılı olarak tanıtılması, özellikle 26. 7. 983 tarih ve 2867 sayılı kanunla önemli 

bir değişiklik getiren bu mevzuatında, yeni gelen değişikliklere değinilmek

tedir. Kanunun uygulama safhasında, bazı maddelerin eleştirilmesinide içeri

yor bu bölüm. 

Yine bu bölümde 1918 sayılı kanunan kapsamına girmeyen özel 

kaçakçılık suçları ele alınmaktadır. Eğer bu bölüm alınmasa idi çalışma eksik 

olacaktı. Bu kanun kapsamına girmeyen fakat önemli derecede ağırlığı olan 

madde ve eşyalar varki, bunlarsız kaçakçılıkla mücadele tezi tek ayak üze

rinde durmaya muhkÜm bir çalışma hüviyeti kazanır. 

Dördüncü bölümde; kaçakçılıkla mücadelede yer alan kuruluşlar 

kaçakçılıkla savaşımda ulusal ve uluslararası düzeydeki örgütlenme 
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biçimleri, bu kuruluşların görev ve yetkileri ile kuruluşlar arasındaki koordi

nasyon genel olarak izah edilmiştir. 

Beşinci bölümde; genel bir değerlendirme yapılarak, "Araştırma 

Sonuçları" ve "Öneriler" sıralanmıştır. 

iKiNCi BÖL Ü M 

KAÇAKÇILIK OLGUSU HAKKINDA GENEL BiLGiLER 

KAÇAKÇILIK NEDiR ? 

Esas itibariyle kaçakçılık, ülkelerin mevcut yasalarına aykırı bir 

davranış, bir suç olmakla beraber, kökeninde ekonomik ve mali nedenler yatan 

bir girişimdir. 

Özelliği itibariyle, ülkelerin milli sınırlarından başlayıp, ülke içle

rine doğru veya ülke içinden başlayıp diğer ülkelere uzanmakta ve ülkeden 

çıkan her türlü mal ve malzeme için ihraç (çıkış) kaçağı, giren mallar için ithal 

(giriş) kaçağı vasfını kazanmaktadır. 

Mevcut kanun ve sözlüklerimizde kaçakçılık değişik açılardan tanım

lanmaktadır. Sözlük anlamı ile kaçakçılık; yasalara aykırı olarak bir yere mal 

sokmak veya çıkarmaktır, bu işi yapan kimseye de kaçakçı denir. Diğer bir 

tanımı; hile kullanmak suretiyle devlete verilmesi lazım gelen vergi ve resimleri 

vermemek, arım ve satıma yasak edilmiş malı, eşyayı gizlice· alıp satarak menfaat 

temin etmek işine kaçakçılık, bu işi yapanlara da kaçıkçı denmektedir. 

Başka bir tanıma göre kaçakçılık; bir ulusun ekonomisine, toplum- • 

sal yapısına, sağlığına ve hatta bireylerin kültür durumuna ·karşı sorunlar mey

dana getiren özel yasalarla gösterilmiş hükümlere aykırı olan tüm hareket ve 

davranışlardır. 
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UNSURLARI 

Kaçakçılığın unsurlarını tayin edebilmek için her ülkede o maksatla 

yapılmış kanunların yakından incelenmesi en makÜI yol olması lazım gelir. 

Ülkemizde kaçakçılık sayılan ve incelemeye konu teşkil edecek hususlar ı 918 

sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu'nun ı. maddesinde açıklanmış olup 

aynen şöyledir. 

Aşağıdaki fiilleri işlemek kaçakçılıktır : 

Herhangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tabi tutmak

sızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek, 

Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi bir 

madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek, 

Devletçe ihraç şartı ile müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahi

lde satmak veya mücbir sebep ol_maksızın muayyen müddet zarfında ihraç etme

mek. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kaçak eşyayı memleket dahilinde bir 

yerden bir yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak 

veya satılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delalet eylemek, 

Gümrük mıntıkası, hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini 

bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. 

Bu hüküm gümrük mıntı~ası haricinde kalan şehir ve kasaba ve is

tasyonlarla mutad pazar yerlerine gayri yerlerden yükletilip nakledilen kaçak, 

tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir: 

1 skelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta 

kapalı balya ve sandıkların zahiri bir alamet olmaksızın, içlerinde zuhur ede- · 

cek kaçak eşya nakilleri, bilerek naklettikleri sabit olmadıkça kaçakçı addolu

namazlar. 



sızın; 

7 

Devlet tekeli altında bulunan maddeleri mezün ve selahiyetli olmak-

1- Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek, 

2- Memleket içinde bir yerden bir yere sevk ve nakletmek, 

3- Saklamak, 

4- Satılığa çıkarmak. veya satmak, 

5- Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istilak etmek 

( Tütün ve sigara kağı~ı mutlak olarak) 

6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alet ve 

edevatı ithal eylemek veya ithale teşebbüs etmek veya alet ve edevatı dahilinde 

imal etmek v~ya nakletmek veya istimal etm.ek veya hıfz etmek veyahu:ta failin 

ne maksatla kullanacağını bilerek. tedarik eylemek. 

Hususi kanunlar mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak 

veya az resimle ithal olunan veya hükümetçe verilen resme veya inhisara tabi 

maddeleri 

1- Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak ve satmak, 

2- Bilerek satın almak, 

3- Kanuni hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya 

bu hususta beyanname doldurmak veya· tastik ettirmek veya etmek. 

Kanunlara veya müsaadelere istinaden herhangi bir işlem veya amaç 

için veya belli şartlarla geçici kabul veya geçici muaflık yolu ile ithal olunan 

eşya ve maddelerin izin almaksızın kanun ve müsaadelerde gösterilen amaç ve 

şartlar dışında kullanmak veya devretmek veya süresi içinde ihraç etmemek 

kanunlara veya müsaadelere istinaden herhangi birişlem veya amaç için veya 

belli şartlarla geçici çıkış yolu ile ihraç edilen eşya ve maddelerin ihracında 

veya tekrar ithalinde anılan kanun ve müsaadelerle gösterilen amaç ve şartla

ra riayet etmemek. 
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Kaçakçılık maksadı ile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi fera

gati ile olmayarak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmemesi 

bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. 

Askeri şahıslar tarafından askere mahsus silah ve mühimmat üzerinde 

işlenecek .kaçakçılık suçları hakkında askeri mahkeme usulü ve askeri ceza ka

nunları ahkamı mahfuzdur. 

Diğer ülkelerde bu konuda hazırlanmış mevzuatların, bizim mevzuatla 

müşterek noktalarını şöyle özetleyebiliriz. 

1- Herhangi bir şeyi gümrük mevzuatına aykırı olarak ihraç veya 

ithale teşebüs etmek, 

2- ithal veya ihracı yasaklanmış maddeleri, ülke içinde izinsiz olarak 

bir yerden diğer bir yere nakletmek, satmak, bilerek satın almak, saklamak, 

satışa arzetmek veya alınıp satılmasına aracılık etmek, 

3- Devlet tekeli altında olan maddeleri almak, satmak, nakletmek, 

kullanmak, ithal, ihraç yada imal etmek suç sayılmaktadır. 

KAÇAKÇILIK NEDEN YAPILIR ? 

Kaçakçılık ekonomik, sosyal, kültürel ve ideolojik yapıdan kaynak

lanan bir olaydır. Gerek ülkemizde gerekse dış ülkelerde bu işi yapanlar hemen 

'hemen aynı karakterdeki insanlar olup, ana amaçları paradır. Newyor şehrinde 

narkotik büro şefinin şu sözleri oldukça aydınlatıcıdır. "Kazanılan para çok 

büyük, kar oranı öylesine yüksek ve çekicidirki, insanlar karşı koyamıyorlar 

buna. Sorunun özü bu işte, hiçbir hüneri ve eğitimi olmayan adamın günde bin 

dolar kazandığını düşünün. Göze alamıyacağı risk kalmıyor." ( 1) Hakikatende 

bir toplunda en büyük değer çok kazanmak, kolay kazanmak, hızla köşeyi dön

mek oldukça her türlü riski göre atıp piyasaya mal taşıyanlar da eksik olmayaca 

tır doğal olarak. 

(1) "Eroin Patlaması" 20.8.1982 tarihli Milliyet Gazetesi S.7 



9 

Ülkemizde de yurt içine ve dışına yönelik kaçakçılık olaylarına adı 

karışan kimseler vardır. Kaçakçılar kar gördükleri konuya eğilmekte hiç bir 

sakınca görmemektedirler. ülkeye ve insanlığa zarar verdiklerini bile bile bu 

işi yapmaya devam etmektedirler. 

Ülke içinde kaçakçılık genel olarak çok para kazanmak amacı ile ya

pılıyorsada ülkemizin içine düşürüldüğü anarşi ve terö~ ortamında, siyasal reji

min, anayasal düzeni ve hükümetleri yıpratıp ekonomiyi çökertmek ve amaçladık

ları düzeni gerçekleştirme doğrultusunda anarşi ve teröre kaynak ve dayanak 

olacak şekilde ideolojik amaçlı kaçakçılık olaylarıda oluşturmuştur. Bu alandaki 

kaçakçılar bazı yabancı devletlerin güdümündeki örgütlerle işbirliği yaparak ve 

para kazanmak amacında olan bazı kişileride kullanarak eylemlerini sürdürme ola

nağı elde etmişlerdir. 

KAÇAKÇILICIN ooCuşu 

Aslında kaçakçılık hemen her toplunda görülen yasa dışı ve sosyo

ekonomik nitelikli uluslararası suçlardandır. Hiçbir ülkede tamamı ile önlenememiş

tir. Ülkemizde yeni ortaya çıkmışda değildir. 16. Yüzyılın sonlarında ve impara

torluğun bozulmaya başlayan ekonomik ortamında maden kaynaklarımızın çok ilgi 

çekmesi üzerine devletin dışarıya satılmasını yasaklaması ile "ihraç kaçakçılığı" 

batının işlenmiş sanayi ürünlerini ülkede pazarlanmasını sınırlamak için konulan 

gümrük duvarları ile "ithal kaçakçılığı" yani kaçakçılık ortaya çıkmıştır. 

Kısaca diyebilirizki, kaçakçılık milli sınırlar ve gümrük hattının 

tesisi ile birlikte doğmuştur. Amme menfaati açısından birçok maddenin imal ve 

satışının devlet tekeline alınması ve dolayisiyle bir tekel ve bununla ilgili olarak 

hukuk nizamı meydana gelmiştir. Diğer tarafı tan piyasalardaki fiyat farkları 

dolayısıyle, her memlekette bazı malların harice çıkarılması ve hariçten mal itha

li hususlarının tanzimi gümrük mevzuatını meydana getirmiştir. 
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Gümrük hattı yaşadığı müddetçe kaçakçılıkta yaşayacaktır. Ancak 

kaçakçılıkla yapılacak mücadele ne kadar mükemmel olursa kaçakçılık olaylarıda 

o nispette azalacaktır. 

Türkiye'de kaçakçılık 19S0'li yırıarda Güneydoğu Anadolu bölgesi sı

nırlarında yabancı menşeyli kaçak ticari eşya olarak pazarlanmaya başlanmıştır. 

Suriye sınırımız kaçckçılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge olmuştur. Geti

rilen kaçak malların pazarlanması başta Gaziantep ve lstanlııl illerinde olmuştur. 

Gaziantep ili ve ilçeleri bu konuda üne kavuşmuştur. Güneydoğu Anadolu Bölge

si ismini daha sonraları İstanbul itinin özelliği nedeniyle ve büyük kaçakçıların 

işlerini istanbul'da idare etmeye başlamaları nedeniyle buraya kaymıştır. lstan

bu ilinin uluslararası kara, deniz ve hava yolu ulaşımına açık olması ve ayrıca 

Türkiye'nin ekonomi ve ticaret merkezi olması nedeniyle özellik arzetmiştir. 

Güney Doğu Bölgesinde başlayan sonraları Kapıkule ve Yeşilköy gümrük kapı

larından Türkiye'ye Avrupa menşeyli ticari eşya girmeye başlamıştır. Avrupa'

nın çeşitli ülkelerindne temin edilen ticari eşyalar Ti R Kamyonlarının şoförleri 

ile İstanbul Tahtakale piyasasına gönderilmeye başlanmıştır. Daha sanraki yıllar 

kaçakçılık organize olarak kara, deniz, hava ve demiryolu ile kaçakçılık devam 

etmiştir. 1965 yılından sonra özellikle deniz yolu ile silah ve mermi kaçakçılığı 

her yıl artarak devam etmiştir. Deniz yolu ile yapılan kaçakçılıklarda Karadeniz 

sahilleri son yıllarda hareketli yerler haline gelmiştir. 

Kaçakçılık faaliyeti pek çok ailenin geçim kaynağı olmuş ve yine pek 

çok kimseyi büyük maddi imkanlara kavuşturmuş, bir ticari şekil almıştır. Ülke

mize giren bu kaçak malın kaçakçıya ve bu faaliyete yardımcı olanlara da mevcut· 

kazançlarının çok çok üzerinde maddi imkanlar sağlaması boyutlarının çok kısa 

sürede büyük gelişme göstermesine sebep teşkil etmiştir. 
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ÜLKEMiZDE KAÇAKÇILIĞIN ÖNEMİ. BOYUTLAR! 

Sık sık gazete sayfalarında, devlet adamlarının beyanatlarında 

sözü edilen günde milyonlarca Türk Lirasını yabancıya aktaran ve bir kısım 

halkımızın geçim kaynağı olarak vasıflandırılan kaçakçılığın ekonomimize büyük 

zararları olduğu bir gerçektir. 

Sorun, ülkenin mali, ekonomik gücünü olumsuz yönde etkilemek

le kalmayıp, özellikle kaçağın konusunun silah ve cephaneye dönüşmesi, kaçak

çıların yararlandıkları giriş ve çıkış yollarının yıkıcı ve bölücü unsurlarca da 

kullanılması neticesi bir güvenlik sorunu olarak belirlenmektedir. 

Ulusların kendi ekonomilerini korumaları ve uluslararası şirket

lerin dünya pazarlarındaki yerlerini muhafaza ve yeni pazarlar elde etmek için 

verdikleri mücadele, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere karşı acımasız ol

dukları bilinmekte olup, ekonomimizin korunması için konan yasaların uygulan

masında görülen güçlükler ortadadır. 

151 sayılı yasayı ilga ederek, 1932 yılında ve kaçakçılıkla müca

delede Anayasa hüviyetini koruyan 1918 sayılı "Kaçakçılığın Men ve Takibine 

dair Kanunun" yürürlüğe girmesinden bu yana 50 yılı aşkın süre geçmiştir. 

Yarım yüzyıl gibi uzun bir zaman diliminde mücadelenin beklenen sonuçları ver

memesi yaklaşım açısının ters tutulmuş olmasındandır. Bugün bu hali ile de ba

şarılı sonuçlar alacağı kuşkuludur. 

ilk yıllardaki gerçekçi yaklaşım bir yana, sürüp giden bir ya

nılgı dikkati çekiyor. Soruna hep "Zabıta olayları" açısından bakılması yanlış

ların başlıcasıdır. Kaçakçılığın men ve takibi konusunda çıkarılan yasalar, ka

rar ve bildiriler; suç üreten, ceza koyan, suç tanımlayan yönlerde oluşturul

maktadır. Oysa, 50 yıl uzun bir süredir. 
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Yarım yüzyılını dolduran önlemler geçerli ve tutarlı olsaydı, hiç değilse bir 

yanı ile başarıya ulaşması gerekirdi. Tam tersine, kaçakçılığın sektörleştiği ya

da sektörleri saptırdığı görülmüştür. 

Son yıllarda gazetelerde manşete çıkan haberler Anayasa Mahke-· 

mesince, bakan düzeyinde verilen mahkumiyet kararları, konunun önemini ve 

boyutlarını gözler önüne seren somut örneklerdir. 

MAFİA OLGUSU 

Ülkemizde veya uluslararası düzeyde silah, uyuşturucu ve her 

türlü malın kaçakçılığında söz sahibi olan, günlük konuşmalarımızda ve aktüel 

haberlerde sık sık adından söz ettiren "Mafia" veya uluslararasındaki ismi ile 

"La Cosa Nostra" ileri endüstri toplumlarının koşullarından yararlanıp, o koşul

ların ürünü olarak ortaya çıkmış bir olgudur. (2) 

Mafianın ortaya çıkışı 20. yüzyıl başlarında ltalya'dan yeni dün

yaya işçi göçünün başlaması ve 1920'lerdeki ltalya'da konan içki yasağı gibi 

nedenlere dayanıyor. Tabiki, bunlar böyle bir örgütlenme için yeterli sebepler 

değiller. Asıl örgüt şeklinde sıkı bir kurumlaşma ABD'nin koşullarından kay

naklanıyor. ABD'deki tekellerin birbirleri ile rekabette ve işçileri sindirmede 

kullandıkları özer muhafızlar, zamanla gangster sendikalara dönüşmekte, böyle

likle de her türlü yasa dışılığı, yasal yollarla yapmak, çok daha kolaylaşmak

taydı. içki kaçakçılığının yapılmasından beyaz kadın ticaretine, haraç toplama

dan kumarhaneciliğe kadar bir sürü aranda at oynatan Mafia, kısa zamanda bu 

sendikalarla dolaylı ve dolaysız işler içerisine girdi. 

(2) "Eroin Patlaması" 19.8.1982 tarihli Milliyet Gazetesi S.7 
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Şöyle bir soruda hemen akla gelebilir. Neden, Sicilya ve Korkikalı'

lar? Birçok ülkeden diğer ülkelere işçi göçü olmaktadır. Bunlar neden Mafia 

şeklinde örgütlenmektedir. Türkler Almanya'ya neden göç ettiyse ltalyan'larda 

yeni dünyaya onun için göz etmişlerdir. iş bulmak, yeni bir _yaşam kurmak ve 

insanca yaşamak için. Fakat burada değişik koşullar söz konusudur. Sicilyalı 

ailenin sağlam ataerkil yapısı, güçlü gelenekleri, hızlı sanayileşip değişen en

düstri toplumunda manevi değerlerin alt üst olması, kimsenin kimseye güven 

duymaması bireyse11iklerin alabildiğine ilerlemesi karşısında onun hızla gelişip 

serpilmesini sağlamış, uyum içinde çalışan dışarıya kapalı, yasa dışı işleri bu 

sayede gayet kolaylıkla yürütebilen örgüte dönüşmesine yol açmıştır. Bunlar 

daha sonra dallanıp budaklanarak her türlü üst düzey ilişkileri kurarak kesin 

egemenliklerini kurmuşlardır. Böylesi yeraltı iktidarları batı toplumlarının ayrıl

maz bir parçası oldular. 

Dünyanın her yerinde her türlü kaçakçılık bu tip içine kapalı grup

ların elinde artık. Bazen etnik bir grup, bazen hemşerilik ilişkileri, bazen 

masonik örgütlenmeler bu çetelerin temelini oluşturuyor. En ufak bir falso ya

panın abartılı biçimde vahşice cezalandırılması boşuna değil, korku ve yıldırma 

ile ayakta durabilen bu kişiler biraz yozlaşsa, piyasayı elden kaçırmak kaçınılmaz 

olur. 

Uluslararası kaçakçılıklarda sadece tek bir örgütün veya ülkenin 

Maiasının egemenliğinden kesinlikle söz edilemez. Sadece iş, çeteler ve gangas

terlerle de bitmemekte, çok uluslu şirketler, uluslararası bankaların üst düzeyde 

yetkili yöneticileri işe karışıyor. Özellikle Orta Doğudaki kimi mason locaları, 

Müslüman kardeşler gibi uluslararası örgütler ve her cinsten ulusal ve uluslar 

arası haber alma örgütleri bu trafiğin tam göbeğindedir. 
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Mafia üzerinde örnekler (3) 

1982 Eylül ayı başında Sicilya'da Spodolini hükümetinin bu adaya 

Mafia ile uğraşmak üzere yolladığı general Alberto Dalla Chiesa Palermo'nun 

göbeğinde karısı ve koruma görevlisi ile birlikte öldürüldü. General Dalla Ghiesa 

ltalya'daki güvenlik görevlilerinin en ünlüsü, en itibarlısıydı. Çünkü Sicilya'ya 

yollanmadan önce ltalya'nın terörle uğraşan örgütün başında idi. ltalya'da 

"Kızıl Tugayların" kökünü kazımaya başlamıştı. 

Ama Mafia, "Kızıl Tugaylar" dan daha baskın olmalı ki, General 

Dalla Chiesa kendisine el atınca onu öldürüverdi. Güpegündüz, yüzlerce kişi

nin önünde. Ama yarattığ korkuya bakınızki bir kişide olayı gördüğünü söyle

yemedi, tek tanık bulunamadı. 

Aslında, Dalla Chiesa bu yılın başından bu yana Sicilya'da Manifa 

tarafından öldürülen yüzü aşkın kişiden yalnızca biriydi. onların arasında bir 

polis müdürü, iki siyasal partinin yerel liderleri gibi başka kamu görevlileri de 

vardır. diğer bir deyişle, ltalyan hükümeti Sicilya'ya özellikle Palermo'ya insan 

dayandıramıyordu. Mafia ile uğraşmaya kalkışan kısa bir süre sonra öldürülü

yordu. 

Söylendiğine göre eski günlerdeki Mafia bu günkünün yanında çocuk 

oyuncağı gibi kalıyordu. Mafia eskiden kendi karanlık dünyası içinde, daha çok 

içki ve kumar üzerine haraç almakla yetiniyordu. Oysa şimdi, özellikle son yıl

larda işi terör örgütlerine silah ve Birleşik Amerika'ya da uyuşturucu kaçakçı

lığına dökmüştü. Bu yollarda büyük para kazanmaktadır. kazandığı paraları 

yasallaştırmak, yani kara parayı aklaştırmak için turizm ve inşaat sektörüne 

el atmış bulunuyor. 

(3) Haluk Ülman. 1.11.1982 tarihli Hürriyet Gazetesi S.8 
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işte General Dalla Chiesa, Mafianın Vur-kırı ile uğraşıp zaman yiti

rileceğinden, kaçakçılıkla paralı katillerin yerine asıl patronları ile uğraşmak 

gerektiğini savunuyordu. Kendisine, bazı iş adamlarının defterlerini ve başka 

hesaplarını incelemesi için de dahil yetkiler verilmesini, bununla ilgili olarak 

yıllardır parlamentoda bekleyen tasarının bir an önce yasallaştırılmasını isti

yordu. 

Burada bir parantez açıp, Sicilya'dan Birleşik Amerika'ya geçelim. 

Anımsanacağı gibi, 1963 de kendi ülkesindeki Mafiaya karşı amansız bir uğraş 

veren Amerikan Adalet Bakanı Robert Kenndey'de işin kaynağına inebilmek 

için ltlya üzerine böyle bir yetki yasası çıkarılması için baskı yapmış ve bunun 

hemen arkasından Ağabeyi Başkan Kennedey öldürülmüştü, 1968 yılında da ken

disi öldürülmüştür. 

Dahası var .. ltalya parlamentosuna bu yasa tasarısını hazırlayıp 

veren Palerrno'lu kominist senatör Piel Tarre'de bundan bir süre önce tıpkı 

Dalla Chiesa gibi güpegündüz kurşunlanmış, yaşamını yitirmiştir. Son olarakta 

sıra Dalla Chiesa'da idi. 

A.B.D.'nin es~i başkanı Reagan bu yeraltı dünyasının babalarına 

savaş açtı. Amerikalı savcıların konferansında konuşan Regan "Aslında hedefi

miz çok basit. Biz onların yeraltı örgütünü parçalamak, kar kaynaklarını yok 

etmek ve üyelerini demir parmaklıklar arasına koymak istiyoruz. Bunun içinde 

sonuna kadar savaşacağız. 1984'de bu mücadeleden galip çıkacağı" demiştir. { 4) 

Tüm bu örnekler, demokratik sanayi ülkelerinde Ataerkil ali düze

nini, geleneklerini ve ülkemizde de sıkı. hemşerilik bağları ile birbirlerine bağ

lı, uyum içinde çalışan mafia örgütleri ile mücadelede belirlenecek savaşın yön

teminde bizlere güzel bir labaratuvar sunmaktadır. Dava tüm insanlığın davası

dır. Ülke, sınır gözetmeksizin, çok büyük karlara kestirmeden ulaşmak heve

sinde olan, çeşitli amaçların yanında gözlerini para kazanma hırsı bürünüş bu 

insanlara karşı 

(4) "Büyük Düello" 1.12.1983 tarihli Hürriyet Gazetesi S.8 
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mücadele, (uğrunda birçok değerli şehit vermiş) durmayacak fakat devletlerce 

mutlaka kazanılması gerekli onurlu insanlık mücadelesidir. Tüm yöntemler kul

lanılarak mutlaka başarıya ulaşdacağı inancındayım. 

ÜLKEMiZDE MAYDANA GELEN KAÇAKÇILIK OLAYLARININ NEDENLERi 

1 NCELENI P GURUPLANDI RILDICI NDA KARŞILAŞILAN FAKTÖRLER 

Kaçakçılak olaylarının ülkemizin sosyo ekonomik yapısında olum

suz etkiler yapan büyük bir sorun olduğu bilinen bir gerçektir. Önemli bir 

sorun olmasına ve etkilerinin her geçen gün daha da artmasına rağmen, geç

mişte ve günümüzde, kaçakçılığın önlenmesinde savaşım veren kuruluşların et

kinliklerinin yeterli olmama nedenleri üzerinde durulmamıştır. Bu nedenleri şöy

le guruplandırabiliriz. 

A- Ekonomik Nedenler 

kaçakç:ilık olayları herşeyden önce memleketimizin genel iktisadi 

durumu ve ekonomik politikasıyla ilgilidir. Her malın yurdumuza giriş ve çıkı

şına müsaade edilmemektedir. Ülkeye girişine müsaade edilen mallardan ise 

gümrük vergisi alınmaktadır. Bir kısım malların ise giriş ve çıkışı yasak, lisans 

ve izine tabi tutulmaktadır. Özellikle giriş ve çıkışın tahditli mallar gümrüksüz 

işleme tabi tutulduğundan elde edilen kar oranının yüksek oluşu konunun ca

zibesini artırmaktadır. Ayrıca; 

1- Kıyılarımızın büyük bir kısmı ormanlarla kaplıdır. Bölge hal

kının çalışacağı ve üretim yapacağı arazi yetersizdir. Halkın geçim kaynağının 

büyük bir kısmı ormanlardan sağlanmaktadır. Bu kaynağında sınırlı olması ne

deniyle, başta Karadeniz kıyılarında yaşayanlar olmak üzere, kıyılarımızda ya

şayan halk geçim kaynağını başka alanlardan temin etme arayışı içine girmek

tedirler. Maddi olanak temin eden hal.kın bir kısmı balıkçılıkla uğraşmakta, bu 

olanağı sağlayamıyanlar ise kaçakçılığa yönelmektedirler. 
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2- Doğu Akdeniz bölgesine komşu olan Güneydoğu Anadolu böl

gesinde yaşayan halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 

Buna rağmen bölge toprağının büyük bir kısmı betirli kişilerin tekelinde olup, 

mevcut arazinin büyük bir kısmı susuzdur. Tarımdan sonra halkın geçim kay

nağı hayvancılığa dayanmasına rağmen bölgede et ve balık kurumu yeterli orga

nize bir kuruluş haline getirilmemiştir. 

3- Para farkı nedeniyle canlı hayvan ve zirai· ürünlerimiz başta 

Suriye olmak üzere Orta Doğu ülkelerine yüksek fiyat bulmaktadır. 

4- Türk sanayii henüz ileri ülkelerin sanayileri ile rekabet ede

cek durumda olmadığından Türkiye'ye ithali serbest veya yasak mallar iç piya

sada büyük rağbet görmekte ve yüksek fiyatla satılmaktadır. Buna Türk mille

tinin Avrupa malı hayranlığını ekliyecek olursak, bu mal akımı devam edecek 

ve aşırı kar cazibesi ise bu akıma hız verecektir. 

5- Kaçakçılığı men ve takiple görevli memur vezabıtanın aldığı 

maaş yanında kaçakçıların verdiği, teklif ettiği paralar çok büyük toplamlara 

ulaşmaktadır. Devletin verdiği para ile kıt kanaat geçimini sürdüren bu insan

lar bir noktadan sonra rüşvet ve suistimale zorlanmakta ve kaçakçıların işi 

kolaylaşmaktadır. 

6- Kıyılarımız ve sınır bölgelerimizde, şehir meskenlerimiz hariç 

genelde ulaşım ve pazarlama bakımından yetersizdir. Bu durum bölge halkının 

mevcut ürünlerini başka yollarla değerlendirmeye sevk etmekte ve buna komşu 

ülkelerin ihtiyacı da eklenince, geçimini kaçakçılıkla sağlayan bir zümre ortaya 

çıkmaktadır. 

7- Paramızın değeri diğer ülkelerin paralarına oranla düşüktür • . 

Bu durum gerek giriş, gerekse çıkış yapan malları dış ülke paralarına göre bir 

birim artışı, bizim paramızla cazip katlar oluşturmaktadır. 

B- Sosyal Nedenler 

1- lstanbul, Adana, lzmir, Ankara ve Bursa gibi şehirlerden 

sonra en çok göç alan bölgeler kıyılarımızdır. Özellikle Karadeniz kıyı kesimi 

ile Doğu Akdeniz kıyı kesimi göçler nedeniyle dil ve mezhep bakımından 
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kozmopolit bir yapıya bürünmüştür. 

2- Kıyılarımızdaki il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim mer

kezlerinde işsizlik fazla ve dolayısıyla fert başına düşen milli gelir az ve hayat 

standartları düşüktür. 

3- Kıyı ve sınır bölgelerine yakın yerlerde yaşayan aileler top

raksızlık nedeniyle ister istemez kendilerine en yakın olan büyük şehirlere göç 

etmek zorunda kalmışlardır. Gecekondu mahallelerinde çok düşük sosyo ekono

mik şartlar altında yaşamını sürdürmeye razı olan köylüler burada da gene iş

sizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar. Her gün artan işsizlik işçi güvenliğini bile 

tehdit eder duruma gelmiştir. Bu bölgelerdeki şehirlerde bulunan fabrikalar kü

çük kapasiteli olup, hergün çoğalan iş gücüne cevap verebilecek nitelikte de

ğildir. Çalışamayan, iş bulamayan insanlar hayat pahalılığı ile mücadele edecek 

durumda değildirler. Köylerden şehirlere yerleşenle-in en fazla uğraştıkları iş

ler inşaat işçiliği, seyyar satıcılık, hamallık, garsonluk, bekçilik, kapıcılık, o

dacılık ve bunlar gibi çeşitli gündelikçi işlerdir. Normal yollardan herhangi bir 

iş alanına kanalize edilemeyen bu insanlar meşru olmayan biçimde para kazanmak 

zorunda kalmaktadırlar. Çaresizlik içinde kıvranırken cazip bir kazanç yolu o

larak kaçakçılık adeta davet edilmektedir. Elindeki iki-üç kuruşla birşeyler alıp 

satmaya bu yolla mesleğe girip eskilerle tanışmak, bir büyük patronun bir şe

bekenin eteğine kapılanmaya çaba göstermektedirler. 

4- Kaçak olarak yurda sokulan veya yurt dışına kaçırılan mal

lardan bu işi yapanlar bir anda büyük paralar kazanmaktadırlar. Bu şekilde 

kolay ve aşırı para kazanma imkanları ise kaçakçılığı teşvik etmektedir. Çünkü 

kaçakçılık yolu ile elde edilen kazanç kişinin sosyal yaşantısını derhal değiştir

mektedir. Parası yokken çevresince tanınmayan ve değer verilmeyen kişi, para 

ile birlikte çevresinde dikkati üzerine çekmektedir. Anılan kişi bir müddet sonra 

villalar, mercedesler ve yazlık evler almaktadır. Böylece kaçakçılıktan elde 
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ettiği yasal olmayan büyük karlarla refah bir hayat yaşamaktadırlar. Bu ko

şullar altında kaçakçılık, kaçakçı ve çevresi tarafından bir suç olarak telakki 

edilmemekte, kaçakçılık cesaret ve seceri isteyen bir meslek olarak değerlendi

rilmektedir. 

C- Coğrafi Nedenler 

Kıyı kesimlerini derinliklerine bağlayan ydların yetersiz olması, 

sahilde kaçakçı motorlarının yanaşabileceği pek çok koyun mevcudiyeti kaçakçı

lıkla mücadeleyi menfi yönden etkilemektedir. 

Özellikli Karadeniz'den yapılan kaçakçılık faaliyetinde, başta 

Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkelerinden temin edilen kaçak malların, deniz 

yolu ile Karadeniz sahillerinde konuşlandırılmış kasaba ve köylere getirilmekte 

ve buradan kaçakçı şebekeleri vasıtası ile ülke içlerine uzanmaktadır. 

Ege kıyılarımız ile adalar arasında kaçakçılık faaliyetleri kara 

suyu ilhakleri ve terörist unsurların giriş ve çıkışların bölgenin güvenliğini 

tehdit eder mahiyettedir. 

Akdenizde kaçak mallar Lazkiye ve Beyrut limanlarından yükle

nerek, deniz yolu ile Akdeniz kıyısındaki liman, iskele ve .koylara gelmektedir. 

Buralardan da terör örgütleri şeklinde teşkilatlanan kaçakçılar vasıtası ile ülke 

içlerine doğru dağılmaktadır. 

D- Politik Nedenler 

1- iç politikada istikrarsızlık, anarşi ve terörün tırmanmasına 

dolayısıyla anarşist ve terör guruplarının doğmasına neden olmaktadır. Çeşitli 

ideoloji ve görüşleri benimseyen bu guruplar gerek kendi aralarındaki mücade

lede, gerekse güçleri ile mücadelede kullanılmak üzere silahlanmaktadırlar. Anar

şist ve terör guruplarının şiddet ve kanlı eylemlerin halkı ister istemez silahlan

maya zorlamaktadır. Böylece ülke içinde büyük çapta bir silah talebi doğmaktadır. 
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Bu talep ise silah ve patlayıcı madde kaçakçılığını teşvik etmektedir. Nitekim 

12 Eylül harekatı öncesi olaylar Türkiye'de yaşanmış, 12 Eylül sonunda muhte

lif örgütlerden ele geçirilen silahlardan fazla silah halktan toplanmıştır. 

2- Komşu ülkelerin kaçakçılığı teşvik eder durumda bulunmaları, 

özellikle Bulgaristan ile güney komşumuz olan Suriye kaçakçılığı bir devlet 

politikası haline getirmiştir. 12 Eylül harekatından sonra yakalanan silah mafia

sının içte terör örgütleri, dışta ise Bulgaristanla bağlantılı olduğu tesbit edil

miştir. ( Ek-1) Açık pazar ve aynı zamanda uyuşturucu madde ticaretini dünya 

çapındaki merkezi Lübnan'a konşu olan Suriye ise kaçakçılığı teşvik etmektedir. 

bu teşviki ise kaçak mallara çıkış damgası vurmak lada teyit etmektedir. 

3- Ermeni ve Rum örgütlerinin gerek yurt içinde ve yurt dışındaki 

faaliyetleri; bu iki örgüt bir yandan kanlı eylemlerle hedeflerine ilerlerken, 

diğer yandan kaçıkçılık faaliyetleri ile yurda silah sokmaktadırlar. 12 Eylül 

harekatından sonra yakalanan kaçakçıların Ermeni ve Rum örgütleri ile bağlan

tılı oldukları tesbit edilmiştir. 

E- Diğer Nedenler 

1- Kaçakçılığın takip ve tahkikinden sorumlu· devlet görevlilerinin 

karakterlerindeki zaafiyet rüşvet olaylarına neden olmaktadır. Rüşvet ise kaçak

çılığın men ve takibini olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük kaçakçılar bizzat 

askerleri veya görevli zabıtayı bile kaçakçılıkta kullanabildiklerini iddia etmekte

dirler. Son yıllarda hakkında kaçakçılık veya kaçakçılığa göz yummaktan askeri 

personel ve zabıta hakkında açılan dava sayısı bu varsayımı doğrulamaktadır. 

Kaçakçılara gösterilen kolaylık kaçakçılığın yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

2- Pasavan rejiminin tatbikattaki aksaklığı; pasavanlılar gümrük 

kontrolundaki pasavan kapılarından günün muayyen saatlerinde serbestçe 

girip çıkma hakkına sahiptirler. Pasavanlılar kaçakçılarla ve komşu devlet

lerden edindikleri arkadaşları ile kaçakçılığa zemin hazırlamakta, adeta bu 
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işi organize eder bir durum yaratmaktadırlar. 

3- Yürürlükte bulunan mevzuattaki aksaklıklar : 

a) Kıyı ve sınır kapılarında dört ayra kuruluş görev yapmakta

dır. Bunlar Sahil Güvenlik Komutanlığı. Gümrük Teşkilatı, Polis ve Jandarma 

teşkilatlarıdır. Bu örgütler ayrı ayrı bakanlıklara bağlıdır. Koordinasyon ve 

denetim yetersizdir. 

b) Gümrük kanununda muayyen memurların geniş takdir yetki

sinin tanınması çeşitli şikayet ve suistimallere neden olmaktadır. 

c) Kanunlardaki boşluklar davaların uzamasına neden olmakta

dır. Davaların süratlendirilmesi, kaçakçılığın yayılmasını menfi yönde etkiliye

cektir. 

KAÇAKÇI VE KAÇAKÇILIK NEViLERf, KAÇAKÇILIĞA 

KONU OLAN MADDELER 

A- Kaçakçı Çeşitleri 

1- Münferit kaçakçılar; kaçakçılığı tek başına yapaı kişilerdir. 

2- Toplu kaçakçılar; aralarında evvelce anlaşma bulunmaksızın, 

kaçakçılık maksadıyle bir araya gelen iki veya daha fazla kimselerdir. Bu 

kaçakçılara verilecek ceza- münferit kaçakçılara nazaran arttırılmak suretiy

le verilir. 

3- Teşekkül halinde kaçakçılar; kaçakçılık yapmak maksadıyle 

aralarında bir teşekkül vücuda getirmiş olan kişilerdir. Teşekkül halindeki 

kaçakçılara en ağır cezalar verilmektedir. 

4- Silahlı kaçakçılar; ister münferit, ister toplu, isterse teşekkül 

halindeki kaçakçılardan olsun, kaçakçılardan birisinde ruhsatsız silah bulun

ması halinde hepsi silahlı kaçckçı addolunur. Bunlara ceza çoğaltılmak sure

tiyle verilir. 
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5- Cezai ehliyete sahip olmayan kaçakçılar; tatbikatta cezai ehliyete 

sahip olmayanlara kaçakçılık yaptırıldığı sık sık görülmektedir. Bu şahısların 

kaçakçılık yapmalarına müsaade eden veya ettiren veli veya vasinin cezalandı

rılması hükme bağlanmıştır. 

6- Meslek veya sanatın verdiği kolaylıklardan istifade eden kaçakçı:.. 

lar; her çeşit nakil vasıtası sahipleri, ses, film ve tiyatro sanatkarları, han, 

otel, gazina, kahvehane sahipleri ile alış veriş yapılan hususi ve umumi yerle

rin sahip, müdür ve memurları gibi kimselerdir. 

B- Kaçakçılık nevileri (Şekilleri) 

Kaçakçılığın yer ve oluş şekilleri ile kaçakçılığa konu madde ve ha

reketler bakımından bir ayrım yapıldığ takdirde kaçakçılık nevilerini dört grup

ta toplayabiliriz. 

1- Gümrük kaçakçılığı; gümrük muamelelerinden kaçırmak suretiyle 

türkiye'ye mal sokmak veya Türkiye'den mal çıkarmak. Gümrük vergisi ödeme-. 

den gizlice sınırdan girip çıkan her nevi mal kaça, bu malları getirip götürmek, 

alım satımını yapmak kaçakçılıktır. 

2- Tekel kaçakçılığı; devletin tekeli altında bulunan maddeleri izin

siz olarak ithal ve ihraç etme, bir yerden bir yere nakletmek, imal etmek, imal 

için alet ve edevat yapmak, almak, satmak, tekel idaresinin mühür, damga ve 

bondrollarını taklit etmek tekel kaçakçılığıdır. 

Devlet tekeli altında bulunan madde ve eşyaları şöyle özetleyebiliriz. 

"Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, ham afyon, tıbbi afyon, bunların müs

tahzarları, morfin ve milhleri ve diğer milhler ile müstahzarları, oyun kağıtları,. 

kahve ve çaydır." 

3- Muafiyet kaçakçılığı; özel kanunlar gereğince muayyen işler için 

vergiden muaf olarak veya az vergi ödemek suretiyle ithal olunan madde ve eş

yaların tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanılması muafiyet kaçak

çılığıdır. Mutlak muaflıklarda bu kaçakçılık doğmaz. 



23 

Mutlak muafiyetten istifade edilerek yurda ithali sağlanan madde ve eşyaların 

başkalarına satılmasına kanunlarımız müsaade etmiştir. 

4- Muamele kaçakçılığı; gümrük kapılarından yurda girecek madde ve 

eşyaların gümrük mevzuatına göre vergi ve resimlerinin tam ödenmesi gerekir. 

Bu şekilde yapılan kaçakçılık aşığıdaki hallerde meydana gelmektedir. 

a) Hakikate aykırı beyanname vermek suretiyle, 

b) Hile, suistimal ve sahtekarlık yapılar, 

ba- Gümrük vergilerini odenmiş gibi göstermek, 

bb- Malın muamelesini yaptırmış gibi göstermek, 

be- Vergiye tabi mıh vergiden muaf gibi göstermek, 

bd- Yurda ithali yasak veya tekele tabi malı yasak veya 

tekel dışı göstermek. 

C- Kaçakçılığa konu olan maddeler 

ister giriş kaçağında olsun ister çıkış kaçağında olsun kaçağa konu 

olan maddelerin cinsini tayineden en önemli faktör, ekonominin şaşmayan temel 

kuralı olarak bilinen "ARZ-TALEPn kaidesidir. Yani kaçakçı, kendi ülkesinde 

en çok talep olunan eşyayı kaçak olarak sokabilmek için, bu eşyaları temin 

edeceği ülkeye, orada en çok ihtiyaç duyulan maddeyi kaçak olarak sevk et

mek durumundadır. Böylece meydana gelen ve işleyen kaçakçılık mekanizmasın

da bir ülkedeki talep diğer ülkedeki arz zemin hazırlamaktadır. 

Yasalara aykırı yoldan sağlanan karın daima yüksek oranlarda ola

bilmesi için kaçakçıların aynı mübadeleyi (malı malla değişmeyi) tercih ettikleri 

görülür. kaçağa sevk olunan madde karşılığında para almak yerine daha fazla 

karla satarak kazanç sağlayacağı malları kaçak olarak ithal eder. 
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Kaçağa gidecek malın konusunu arz ve talep kaidesinin tayin ettiği

ne işaret etmiştik, kaçak trafiğinin yönü ve ülkelerin özellikleri de önemli diğer 

bir etkendir. 

1- Çıkış kaçağına konu olan maddeler; 

a) Hayvanlar (Koyun, keçi, sığır, manda) 

b) Hayvani ve nebati yağlar, 

c) Hayvani maddeler (yün, deri, barsak) 

d) Zirai mahsüller (Tütün, Antep fıstığı, üzüm, incir, fındık içi) 

e) Uyuşturucu maddeler, 

f) Eski eserler, 

g) Kıymetli madenler (Altın, bakır) 

h) Dokumalar (Pamuklu dokuma, kumaş, seccade, antep kilimi) 

ı) Suni gübre -1 laç, 

k) Silah-mermi, 

2- Giriş kaçağına konu olan maddeler; 

a) Giyim eşyası, 

b) Suni ipek ipliği, suni ipekli ve naylon mensucat, 

c) inci boncuk, kadın makyaj malzemeleri, 

d) Baharat, çay ve kahve, 

e) Cam ve porselen eşya, çeşitli saat ve kordonları, 

f) Radyo, teyp, televizyon, müzik se~i, video,. elektronik eşya, 

g) Çeşitli mutfak eşyaları, çeşitli oyuncaklar, kalemler, 

h) Oyun kağıdı, çakmak ve taşı, siora ve sigara kağıdı, 

ı) Kadifa, muhtelif cins halı, seccade, karyola takımları, 

k) Çeşitli sanayi maddesi, araç ve yedek parça, 

1) Silah ve mühimmat. 
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KAÇAKÇILIÔIN YAPILIŞ ŞEKİLLERi 

Kaçakçılığın yapılış şekilleri insan zekasının sınır tanımayan kabi

liyet ve kapasitesine bağlı olarak pekçok değişiklikler gösterir. Bir fikir vere

bilmek için ençok bilinen şekillerden bahsetmekte fayda vardır. 

1- Sırt kaçağı; yükün sırtta taşınması suretiyle yapılan kaçakçılık. 

Daha ziyade değerli ve hafif mevadın bu yoldan kaçırılması tercih edilir. 

"SIRTTÇILAR" denilen gözü pek mıntıkayı iyi bilen kaçakçılar kullanılır. Sınır

lara yakın bölgelerde geçerli bir yoldur. Belirli bir buluşma noktasında kaçak 

diğer ilgililere tesilm olunmakla sırtçıların görevi biter. 

2- Yük kaçağı; malın hayvan sırtında taşınarak kaçağa yollanması 

şeklidir. Daha ziyade sınır bölgeleri ve sınıra yakın bölgelerde uygulanan bir 

metodtur. Tercihan dağlık arazide faaliyet gösterilir. Genellikle hat ve katır 

sırtında taşınır. Hayvanların kaçakçılık işi için eğitildikleri söylenir. Bilhassa 

dağlık bölgelerde müsait geçitler tercih edilir. Muayyen bir noktadan sonra 

hayvanların başıboş bırakıldıklarında bunların kendi başlarına buluşma nokta

larına geldikleri bilinir. 

3- Sürü kaçağı; canlı hayvanların iyi bilinen sınır içlerinde sürü

lerle karşı tarafa geçirilmesi halidir. 

4- Transit nakliyat yolu ile kaçakçılık; son yıllarda artış gösteren 

transit kara yolu nakliyatında (TIR) yararlanmak suretiyle ve çeşitli şekilde 

yapı lan kaçakçılıktır. 

5- Kıyı ve karasularında kaçakçılık; bu tip kaçakçılığında muhte

lif tip ve şekilleri mevcuttur. Genellikle tenha kıyı ve sahillerde kaçak mal

lar çıkarılır ve buradan vasıtalarla dağıtılacakları yere sevk edilir. Karasu la-· 

rında kaçakçılığın en belirgin şekildeki icra tarzı özel muhafazalar içindeki 

kaçak malın denize bırakılması ve kaçakçılar tarafından motorla toplanması 

şeklidir. 
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Diğer bir şekli buluşma noktalarında malın gemilerden motorlara nakledilmesidir. 

6- Normal ticari şilemler (ithal-ihracat) yolu ile kaçakçılık; normal 

ticari işleme konu olan mal yerine başka evsaf ve nitelikte mal geçirilmesi yolu 

ile olabileceği gibi sevkiyat sırasında esas ticari eşya arasında kaçağa konu olan 

malın sokulması suretiylede yapılabilir. Pek çeşitli yolları vardır. 

7- Derinlikte kaçakçılık; esas itibariyle kıyı ve sınırlardan giren 

kaçağın ülke içinde dağıtılması veya bazı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata 

aykırı ekim veya imali suretiyle olur. 

KAÇAKÇILIKTA TEŞKiLATLANMA 

Buraya kadarki incelememizden de anlaşılacağı gibi kaçakçılık her 

şeyden önce büyük bir teşkilatı gerektirmektedir. Terör örgütlerinde olduğu 

gibi kaçakçılık teşkilatı içindeki fertler bir birini tanımamaktadırlar. Kaçak mal, 

malı üreten veya malın toplu olarak yurt dışından başlayarak ülke içinde tüke

ticilere ulaştırılıncaya kadar belirli kademelerden geçmekte ve el değiştirmekte

dir. bu kademeleri özet olarak şöyle sıralayabiliriz. (Ek - 2) 

1- Para temin edenler (Patronlar gurubu) ; bu guruba mensuplar 

genelde sınırdan uzak yerlerde ve büyük şehirlerde oturmaktadırlar. Kaçakçılı

ğı para bakımından destekleyen, sevk ve idare eden, kaçakçılıktan büyük kar

lar sağlayan guruptur. 

2- Kaçağı temin edenler (aracılar) ; bunlar kaçak malları yurt dışın

dan temin ederek kaçakçılığa yardımcı olan ve depolayıp komisyon alan bir 

ülkede depolamaktadırlar. (Bu ülkeleri Suriye ve Bulgaristan olarak değerlendi

rebiliriz.) 

3- Sevkiyatı sağlayanlar (taşıyıcılar) ; kaçak malların depolandığı 

ülkelerden kara ve deniz yolu ile Türkiye'ye getiren guruptur. 
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4- Zulacı ve bölge temsildneri (depolayan ve dağıtanlar) ; yurt 

dışından gelen malları alıp önceden belirlenen depoya boşaltır. Yurt içinde 

dağılımını sağlayan guruptur. 

5- Satışa arz edenler (ülkedeki başbayiciler) ; mağaza sahipleri 

ve paravan şirketler kaçak malları tüketiciye ulaştıran guruplardır. 

Genellikle birinci katagoride bulunan kimseler, ilk kademedeki 

adamları vasıtasiyle onları çalıştırırlar. aktif kaçakçı gözüpek, ağızı sıkı, 

çevreyi çok iyi tanıyan, iş verenlerine sadıktırlar. Bunların hemen arkasında 

bulunanlar aktif kaçakçılardan buluşma noktalarında malı alarak, belirli nokta 

ve yerlere sevk edenlerdir. Malın belli ahvalde önceden tayin olunan yerlerde 

depolanması, devreye giren aracılar bunları satacakları kimselerle temas kurup 

malın bu ellere intikalini sağlarlar. Son merhalede mağaza ve dükkan sahipleri 

gibi bir kısım kimselerde malı doğrudan doğruya müşteriye intikal ettirirler. 

Emsallerinden ucuza mal olması ve dolayısıyle satış fiyatının düşüklüğü nede

niyle iyi bir pazar yarattığını kabul zarureti vardır. 

Kaçakçılık münferiden işlenen bir suç olarak kolay kabul olunamaz. 

Kaçakçılığın bir teşkilatlanmayı gerekli kıldığı im kar olunamaz. Genellikle 

zabıta operasyonlarında elde edilen suçluların hiç olmazsa teorik olarak ikin

ci, üçüncü eller olduğunu kabul zarureti vardır. 

Kaçakçılık teşkilatlarının büyük bir kısmını terör örgütleri ile 

işbirliği halinde oldukları bir gerçektir. Yukarıdaki teşkilatlanmada görüldüğü 

üzere teşkilat terör örgütleri gibi bir ağ şeklinde yurt dışından başlayıp, 

türkiye'deki mağazaya kadar uzanmaktadır. 
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12 Eylük harekatından sonra yakalanan silah kaçakçılarının verdik

leri bilgilerin değerlendirilmesi sonucu silaların teşkilat içinde ülke içine soku

larak terör örgütlerine aktarıldığı anlaşılmıştır. 12 Eylük harekatından sonra 

örgüt yuvalarının bir bir meydana çıkarılması ve suçluların yakalanması neti

cesinde ülkede terör eylemleri durma aşamasına gelmiştir. Terörün durması 

ile birlikte silah kaçıkçılığı, eroin ve esrar (uyuşturucu madde) kaçakçılığı 

ile yer değiştirmiştir. Ancak ülke içinde, sınırlarda ve karasularımızda alınan 

etkin önlemlerle bunların da büyük bir kısmı yakalanmıştır. ortama göre mal 

değiştiren kaçakçılık, mikrop gibi müsait şartlarda üreyerek çevreye yayılmak

ta, gayri müsait şartlarda ise bulunduğu yerde kalmaktadır. O halde kaçakçı

lığın önlenmesi çin alınacak emniyet tedbirlerinin yanında kaçakçılığa elverişli 

şartların da ortadan kaldırılması uygun mütaala edilme.ktedir. 

KAÇAKÇILIK NERELERDEN NASIL YAPILMAKTADIR 

Kaçıkçılık faaliyetlerinin icrasi yukarıda da belirtildiği gibi insan 

zekasının sınır tanımayan kabiliyet ve kapasitesinin bağlı olarak pekçok deği

şiklikler gösterir. Batı Avrupa ve demirperde ülkelerinden ülkemize yapılan 

kaçakçılık yöntemlerini inceleyecek olursak; 

Kaçakçıların ihtiyacı olan dövizi Türkiye'de karaborsadan, yurt dı

şında işçilerimizden temin ettiklerini görürüz. Ayrıca yurt dışına kaçak olarak 

gönderilen uyuşturucu maddelerin bedeli olarak temin edildiği anlaşılmaktadır. 

Döviz olduktan sonra malın temini çok kolay olmaktadır. Şöyleki 

sanayileşmiş ülkeler Ortadoğu ülkelerini ve Türkiye'yi önemli pazar olarak 

görmektedirler. Komşumuz Bulgaristan ise bunu devlet politikası olarak benim-· 

semiştir. Ayrıca çok uluslu şirketlerin büyük rekabetlerinden dolayı fiyatlar 

önemli ölçüde düşük seviyede bulunmaktadır. Temin edilen malın Türkiye'ye 

taşınması (girmesi) çeşitli yollarla olmaktadır. 
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TIR kamyonları, gemiler, deniz motorları, hava yolu, demir yolu, 

ve diğer karayolu nakil vasıtaları ile taşınarak ülkemize girmektedir. Taşıma, 

boşaltma ve depolama faal~yetlerinin çeşitli yöntemleri vardır. 

TIR Kamyonları ile yapılan kaçakçılıkta; TIR kamyonları ile gelen· 

kaçak mal direk boşaltma yolu ile önceden belirlenen depola boşaltılır. Veya 

manifesto ve Ti R belgelerinde gerekli tahrifat veya sahtecilik yapılmak suretiy

le hamulenin cinsi değiştirilir. 

Taşıyıcı-remork (contenier) değişikliği; kaçak mal yüklü TIR kamyo

nu transit geçişte taşıyıcıyı bırakım sahte mühürlü taşıyıcı ile Türkiye'yi terk 

eder. 

Girdi-çıktı; kaçak malı Ortadoğu ülkesine naklettiğine dair belge 

bulunan Ti R kamyonu malı Türkiye'de boşaltır. Bu arada belgeler başka bir 

vasıta ile çıkış hudut kapısına gönderilir. Önce çıkış sonrada birkaç gün son

raki tarihle boş olarak giriş damgası vurdurulur. Belgeler geri geldikten sonra 

TIR kamyonu geriye dönüş yapar. 

Sallama; önceden giriş gümrüğü ayarlanarak TIR kamyonu hiçbir 

işleme tabi tutulmadan Türkiye'ye sokulur. Kısa sürede kaçak malı tahliye et

tikten sonra boş olarak aynı gümrük kapısından çıkar, gibi yöntemler uygula

nır. 

Deniz yolu ile yapılan kaçakçılıkta; 

Yurt dışındaki komisyoncusundan malların hazır olduğunu öğrenen 

Türkiye'deki kaçakçı malı almaya gidecek kaptanın ismini, gün ve saatini komis

yoncuya bildirmek suretiyle kaptanı motorla gönderir. Motor yurt dışına çıkar. 

Belirtilen yer ve tarihte malı yükler ve Türkiye'ye belirtilen tarihte ve satte · 

döner. Önceden kararlaştırılan yere boaltma yapılır. ilk boşaltma yeri genellik

le şehire uzak olur ve mal buradan parçalar halinde şehire ve oradanda Anado

lunun çeşitli yerlerine sevk edilir. 
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Limanda tahliye; komisyoncusu vasıtasiyle temin edilen malı yurt 

dışındaki herhangi bir limandan yükleyen gemi evvelce kararlaştırılan Türkiye

deki gümrüklü bir limana yanaşır. Bu gibi hallerde gemi kaptanı iki ayrı mani

festo taşımaktadır. birinci manifestoda geminin yükü değişik, limanı açık olarak 

yazılmakta, ikinci manifestoda ise geminin taşıdığı yük hakiki boşaltacağı liman 

ise değişiktir. Buna sebep limana yanaşmadan önce vuku bulacak herhangi bir 

ihbar karşısında malın yakalanmamasını temindir. Gümrük kaçakçılar tarafından 

organize edilir. Gümrük muameleleri yurda sokulması müsait olan harhangi bir 

ticari mal üzerinden yapılır ve bu yolla manifesto fazlası bir hayli mal gümrük 

ödemesi yapılmaksızın yurda girmiş olur. 

Sürat tekneleri son zamanlarda kaçakçılıkta kullanılmaya başlanmış 

olup, açık denizde bekleyen büyük gemiler ile yabancı limanlardan getirilen 

kaçak malların önceden tesbit edilen bölgelere naklinde kullanılır. 

Deniz nakliyata ve armatörlere ait gemilerle, şahıslara ait kotra ve 

yatlarla münferitte olsa ülkemize kaçak mal sokulmaktadır. 

Diğer yollarla; hava yolu ile yolcu beraberinde gelen valiz ve koli

lerle, kargo servisiyle yapılır. Bu yolla yapılan kaçakçılıkta gümrük ilgilileri 

ile kaçakçılar arasında iş birliğine ihtiyaç vardır. Yurt dışındaki çalışan işçi

lerimiz, yurda giriş ve çıkışlarında münferette olsa kaçakçılık yaptıkları görül

mekte, perakende olarak yapılan bu kaçakçılık toplandığında büyük rakamlara 

ulaştığı görülür. 

Güneydoğu sınırlarımız kaçakçılığın en fazla yapıldığı yerlerden 

biridir. Sınırdaki tel örgüye paralel olarak uzanan mayınlı tarlalar içinde, ma

yınların kaçakçılar tarafından sökülmesi veya patlatılması neticesi küçük pati

kalar meydana gelmiştir. bu yolları sınır söylerinden yetişmiş işin ustaları 

bilir, kaçakçıları geçirmek için ücret karşılığında rehberlik ederler. Şebeke 

halinde çalışan kaçakçılardan birisi normal yolla (pasaportla veya pasavanla) 

önce Suriye'ye gitmektedir. 
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Kaçağın cinsini, fiyatını, geçirme yerini ve buraya yakın depolama 

yerini tesbit ettikten sonra Türkiye'deki yoldaşlarına haberdar etmektedir. 

Gün ve saat kararlaştırılarak, kaçak mal sınırdan geçirilmektedir. Sınırdan 

geçirilen (sırtçı} adı verilen kaçakçı hamallarını veya özel yetiştirilmiş kaçakçı. 

atlarının yardımı ile yapılmaktadır. Sırtçılık sınırdaki köylülerce az bir ücretle, 

ekmek parası uğruna yapılmaktadır. _Gaziantep ili sınır köylerinde bu yolda 

para kazanmak amacıyle sakat kalan veya hayatını kaybeden yüzlerci insan 

vardır. Mayınla ölüm pahasına mücadele edilerek yapılan bu kaçakçılık için 

çok iyi yetişmiş rehberlere ihtiyaç vardır. Bu rehberler yıllar yılı bu işe 

alışmışlardır. Ya askerde veya bizzat mayın tarlasında yetişmiş kaçakçılardan 

mayın sökmeyi öğrenmişlerdir. Başkalarına devrederler bu mirası. Ustalaşmış 

rehberler söktüğü mayınlarla yolu temizlemekte veya önceden temizlenmiş olan 

belli yoldan giderek kaçakçılara öncülük etmektedirler. Yolun açılması ile kar

şıdan karşıya geçirilen mallar yakın bir köyde veya bağların, zeytinlerin 

içinde kamfile edilerek saklanmakta, ağıtıma hazır duruma getirilmektedir. 

Gizli geçişlerde jandarma devriyesine rastgelen kaçakçılar, eğer mal değerli 

ise veya yakalanma durumu varsa çoğu kez silahlı çatışmaya girmektedirler. 

Güney sınırımızı (Suriye sınırı} keserek geçen dereler genellikle derinliği 

çok az olan akarsulardır. Mayın tarlalarından daha emin olan bu dere yatak

ları, eğer devriyeye rastlanmazsa garantili bir yoldur. Bu nedenle devriye-

nin geçiş zamanları kontrol edilerek gene kaçakçı atları ve sırtçılarla karşı

lıklı kaçak eşyalar götürülüp getirilmektedir. 

Güney sınırlarımızdan (Suriye sınırından) yapılan kaçakçılıkta 

özellikle Gaziantep'e giren malların dağıtımında izlenen yolu da ele almak 

zorunlu görülmektedir. 

Dağıtım; depo edilmiş malların tüketiciye (alıcıya} intikal edip 

kaçakçılığın yeniden başlaması için gereken son aşamalardan birisidir. 
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Genellikle mallar, sınıra yakın ilk saklama yerlerinden alınıp Kilis 

ve Gaziantep'teki depolara yerleştirilmektedir. Burada piyasanın durumu göz 

önüne alınıp ona göre elden çıkarma zamanı ayarlanmaktadır. Dağıtımı iki doğ

rultuda düşünmek mümkündür. Gaziantep içinde yapılan dağıtım, özellikle 

büyük satış ve pazarlama yeri olan pasajlardaki kaçakçı (görünürde turistik 

eşya dükkanı) mağazalarına ve toptan devredilmektedir. Pasajdaki mağazalar

dan da perakende olarak alıcıya intikal etmektedir. ikinci yol, üçer beşer bir 

araya gelerek minyatür şirketler haUni alan ve kaçakçılığı ikinci elden yapan 

topluluklar, büyük kaçakçılardan aldıkları toptan eşyayı bölüşerek perakende 

satışa arz ederler. Bunlar pazarlarda, garajlarda, sokaklarda faaliyet göster

mektedirler. Sınırdan bizzat kendileri mal geçirip getiren küçük kaçakçılar 

ise, evlerinde sakladıkları zaten az miktardaki eşyayı gene kendileri perakende 

olarak satışa arz ederler. 

Gaziantep dışına yapılan dağıtım güç ve tehlikelidir. Fakat il içine 

satıştan daha iyi para getirmektedir. Büyük kaçakçılar tarafından yapılmakta

dır. Kamyon ve otomobillerle yapıldığı gibi, küçük partiler halinde ve yolcu 

otobüsleri ile sevk edilmektedir. En fazla bir çuval veya iki valiz kadar tutan 

mal, ya kaçakçının kendisi veya sefer başına ücret ödediği tutulmuş bir adamı 

tarafından götürülmektedir. küçük parçalar halinde otobüsün sepetliklerine 

serpiştirilir veya fazladan bir bilet alınarak kaçak eşya dolu vazile boş koltu

ğun numarası etiketlenir. iki yer parası ödediği halde bir kişi seyahat etmek

te arama olursa boş koltuğa kimse haliyle sahip çıkmayacağından sahipsiz mal 

bulunmuş olmaktadır. 

Alt tarafına tamamen kaçak eşya doldurulan kamyonun üstüne 

mevsimine göre fıstık, üzüm, un, mercimek, kavun, karpuz ve benzeri şey

ler yerleştirilip kaçak kamufle edilmektedir. Para ile tutulmuş güvenilir iki 

kişi kamyona binmekte veya birkaç kilometreden önde bir otomobil veya motor

sikler ilerlemektedir. Ardından da kamyon eğer yolda arama varsa derhal 

geriye dönüp haber vermektedir bu araç. 
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Bunlara ek olarak belli saatlerde belli yerlere gelmeyen araçlar için yakalanma 

tehlikesi göz önüne alınarak (çalınmıştır) ihbarı yapılmakta, mal yakalansa bile 

aracın müsaadere edilmesinin önüne geçilmektedir. Kamyonlar ve otomobillerde 

yaptırılan gizli bölmelerde "yükte hafif-pahada ağır" tabir edilen uyuşturucu 

maddeler ve silah kaçırılmaktadır. Ayrıca güzelce paketlenip ambalajlanmış kaçak 

eşyalar trenle de gönderilmektedir. Tankerlerle bile akaryakıt yerine kaçak eşya 

taşıtıldığı iddiası yaygın olup, akla doğruluk derecesi fazla bir ihtimal olarak 

gelmektedir. 

Edinilen bölgeye göre kaçak malların başlıca aktarma merkezleri 

ise lstanbul, Adana, Konya, Malatya, Erzurum gibi büyük şehirlerdir. Gazian

tep Güneydoğuyu bu merkezlere bağlayan yolların geçtiği bir kavşak olması ba

kımından kaçakçılıkta ayrıca önem kazanmıştır. 

Güneydoğu sınırlarımız kaçakçılığın yapıldığı yerlerden biridir. 

Ancak birincisi değildir. Asıl büyük kaçakçılık lskenderun'dan Antalya'ya ka

dar olan kıyı şeridinden, lstanbul'dan ve Karadeniz'in elverişli yerlerinden de

niz yolu ile yapılmaktadır~ Hele uyuşturucu maddeler, silah ve mühimmat ka

çakçılığında deniz yolu birinci sırayı almaktadır. 

Güneydoğu Anadolu bölgemizde özellikle Gaziantep ilinde 12 Ey

lülden sonra alınan idari· tedbirler sonucu kaçak trafiğinde yavaşlama görüldü

ğü bir gerçektir. Ancak etkin önlemler neticesinde duraksayan kaçakçılığın mü

sait şartlarda mikrop ibi üreyerek çevreye yayılacağı asla hatırdan çıkarılmama

lıdır. 

KAÇAKÇILIĞI ÖNLEMEK iÇiN ALINAN TEDBiRLER 

Sınırlarda alınan tedbirler; kaçakçılığı önlemek için alınan ted

birler normal snır güvenliği tedbirlerinden öteye geçmemektedir ve alınan ted

birlerle kaçakçılığın önlenmesi çok zordur. 
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Görünen tedbirler şunlardır; 

1- Sınırlar boyunca dikenli tellerden bir hat çekilmiştir. 

2- Tel örgüye paralel olarak 30-50 metrelik eninde bir alan ma-

yınlanmıştır. 

3- Her 5 kilometrede bir karakol ve sınır boyunca devriye nö

betleri, geceleri projektörler konmuştur. 

4- Mayınlı arazi bir şerit halinde uzanan iz tarlası tamamlamak

tadır. Bu şekilde ilgililerden habersiz geçilip geçilmediği kontrol edilmek isten

mektedir. 

5- Daimi ve geçici emniyet bölgeleri 11330 sayılı ve 9.2.1963 ta

rihli 6/1208 karar sayılı kanunla, hudut hattından 5 kilometre içeriye doğru o

lan yerler daimi, 5 kilometrelik ikinci bir bölge ise geçici emniyet ve tedbirl8'" 

bölgeleri olarak saptanmıştır. Bu sahalarda koyun, keçi, sığır, manda, deve 

gibi canlı hayvanl~rla deri, yapağı, yağ bağırsak, Antep fıstığı gibi maddelerin 

mesleki, şahsi veya ailenin ihtiyaçlarının fazlasını bulundurması, bu bölgelere 

sokması ve bu bölgelerden çıkarılması yasak olup, içişleri Bakanlığının ve Vali

liklerin iznine bağlıdır. BÖ')lelikle sayılan maddelerin kaçırılması önlenmek isten

mektedir. 

6- Kaçakçılık ihbar ve istihbarat şebekeleri kurulmuştur. 

7- Kaçakçılarla ilgili ağır para cezası ve ağır hapis öngörülen 

kanuni cezalar düzenlenmiştir. işte örnek olarak birkaç madde ; 

1918 sayılı kanunun maddeleri ; 

Madde :3- Her mahallin en büyük mülkiye memuru, sözleşmeli 

personel dahil olmak üzere bilimum gümrük ve gümrük muhafaza amir ve me

murları doğrudan doğruya devlet tarafından idare edilen bilcümle tekel memur

ları, emniyet hizmetleri sınıfındaki personel, jandarma subay, astsubay, uzman 

çavuş ve eratı, sahil güvenlik komutanlığı subay, astsubay ve eratı; kaçakçılığı 

men, takip ve tahkik ile mükelleftirler. 
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Madde : 20- .... ithali yasak veya tekele tabi bir malı, ithali 

yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle, memlekete mal 

veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs edenler iki seneden beş seneye 

kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. Mal veya eşyanın da müsaderesine 

hükmolunur. 

Madde 22 - ..• kaçakçılık suçları hakkında Türk Ceza Kanu-

nun zaman aşımı hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği ve başka bir ceza tayin 

etmediği yerlerde müsadere edilecek gümrük resmine tabi eşya ancak vakanın 

işlendiği sırada müsadere edilebilir. 

Madde : 26- ••. Kaçakçılık maksadıyle teşekkül vücuda getirenler 

ile idare edenler beş seneden yedi seneye kadar hapis ve yüzbin liradan 

aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Madde : 27- •.. Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyle teşekkül 

vücuda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından 

işlenirse failler hakkında on seneden onbeş seneye kadar ağır hapis cezasına 

hükmolunur. 

Yukarıda yazılan başlıca maddelerden başka aynı kanunun 47 ve 

48 nci maddeleri kaçakçılıkta yakalanan nakil vasıtalarının müsaderesini 

emreder. 

1615 Sayılı gümrük yasası ile deniz yolu ile yapılacak kaçakçılığı 

önlemek maksadıyle getirilen esasları inceleyelim. Kaçakçılığı tanımlarken, ka

çakçılığın milli sınırlardan ülke içine doğru veya ülke içinden diğer ülkelere 

doğru yapılan bir eylem olarak görmüştük. 1615 sayılı yasa ise kaçakçılığın 

kontrol edildiği hattı ve bölgeyi, gümrük hattı ve bölgesi olarak tanımlamak

tadır. Gümrük hattı Türkiye'nin siyasi sınırlarıdır. Gümrük bölgesi ise; 

Denizlerde, karasuları ve iş sular ile sahilden içeri 30 km. 

karalarda; gümrük hattından içeri 30 km. derinliğindeki alaıı kapsar. 
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Gümrük hattına giriş ve çıkış ile gümrük idarelerindeki her türlü 

gümrük işlemleri normal çalışma saatleri içinde yapılır. Ancak; 

1- Muntazam tarifeli deniz taşıtları gece ve gündüzün her saatinde 

gümrük hattından geçebilir. Gayri muntazam tarifeli olupta yolcu getiren deniz 

taşıtlarıda aynı şekilde gümrük hattından geçebilir. Bu hallerde yalnız yolcu ve 

taşıtların giriş ve çıkışlarına ait gümrük işlemleri yapılır. 

2- işletme teşkilatı bulunan limanlarda 100 rusüm torilatodan büyük 

hacimdeki gemilerle gece ve gündüzün her saatinde yük ve yolcu alıp çıkabilir

ler. 

3- Rusüm torilatosu, hacimleri ne olursa olsun zorlayıcı sebeplerle 

çalışma saatleri dışında gümrük ödemesi olan bir limana girmek veya o limandan 

ayrılmak zorunda kalan gemilerin yük alıp verme istekleri de mahalli gümrük ida

relerince kabul edilir. Yolcu ve turst taşıyan her türlü gemiler mesai saatleri 

dışında gümrük idaresi bulunan bir limana girip çıkabilir. 

Gümrük hattı ve bölgesine giriş-çıkış serbestliği ve kısıntılar; 

a) Yabancı limanlardan gelen gemiler gümrük bölgelerine zorlayıcı 

sebepler olmayınca gidecekleri limanlara göre mutad olan rotayı değiştiremez, 

yolda duramaz, başka gemilerle temas edeme·z ve gümrük bulunmayan yerlere 

yanaşamazlar. 

b) Türk limanları ile yab~mcı limanlar arasında sefer yapan gemiler, 

gümrük bölgesinde gümrük denetlemelerine tabidirler. Gümrük memurları gemi

yi, yükünü ve bunlara ait defter ve kayıtlarını incelemeye gemide araştırma 

yapmaya ve gerekirse ambarları, eşya bulunan sair yerleri mühür altına almaya 

yetkilidir. 

c) Muntazam seferli gemiler, karasularımıza ulaştıkları anda, girecek

leri liman ve kıyılarımızdan ayrılan bu gemiler açık denize varıncaya kadar göz 

altında tutulurlar. Bir ihbar vukuunda anılan gemilerde (b) bendinde belirtil

diği gibi denetlemeye tabi tutulur. 
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d) Yabancı limanlardan gelip Türk limanlarına ve nehirlerimize gire

cek gemiler geliş ve gidişlerinde en az 6 saat evvel sahip veya acentesi tara

fından gümrük iaderisene bilgi verilir. 

e) Yabancı limanlardan gelen gemilerin kaptanları acentelerin, gemiie

rinin Türk limanlarında yapılacak gümrük denetlenmesinden itibaren en geç 

24 saat içerisinde o limana çıkarılacak eşyanın asıl manfestosu ile Türkçe iki 

örneği gümrük idaresine verilir. Sürenin başlangıcı veya sonu tatil gününe rast

larsa bu günler sürenin hesabına katılmaz. Eğer gemi limana boş gelmiş veya 

boşaltılacak yük yoksa, kaptan veya geminin acentesi, bu limana uğrama sebep

lerini yukarıda gösterilen süreler içerisinde yazılı olarak gümrüğe bildirmesi 

gerekir. 

f) Türk ve yabancı donanmalara mensup harp gemileri gümrük de-

netlemesine tabi değildir. Ancak bunlarla getirilen ve Türk limanlarına çıkarı

lacak veya Türkiye'den yabancı memleketlere götürülecek eşya gümrüğe bildiri

lir. türk donanmasına mensup harp gemileri ile getirilen komutan ve diğer 

mürettebata ait eşyanın bir · listesi bu gemilerin kaptanları tarafından tanzim 

ve tastik edilerek geminin varış limanına en yakın gümrük idaresine gelişinden 

sonra en geç 24 saat içerisinde verilir. Ve bu eşyanın muayene ve işlemine 

tabi tutulması temin edilir. Gemi komutanları çıkışta da aynı şekilde hareket 

ederler. 

g) Yabancı limanlardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler mani-

festolarını gümrük idaresine vermedikçe yüklerini boşaltamaz ve limandan yük 

alamaz, ancak muntazam sefer yapan gemiler hava ve liman durumu bakımından 

zurureti görülen hallerde muntazam sefer yapmayan gemilere gümrük idaresince· 

manifesto verilmeden öcneden yük boşaltmak ve almak için izin verilebilir. 

h) Türkiye limanları arasında sefer yapan denizcilik Bankası ile 

acentesi bulunan ve muntazam sefer yapan sair gemiher taşıdıkları memleket 

malları için gümrüklerce manifesto veya başka bir belge aranmaz. 
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Ankara Sıkıyönetim Komutanlığında kaçakçılık davalarına bakmak 

üzere 4 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi görevlendirilmiştir. bu mahkemede görülen 

kaçakçılık davalarının son kesin rakkamını elde etmek henüz mümkün olmamış

tır. Ancak 1980 yılından bugüne kadar sivil memur ve asker birçok kişi hak

kında kaçakçılık suçundan soruşturma açılıp mahkemeye sevk edilmekte ve bun

lar çeşitli şekillerde cezalandırılmaktadır. Görevli birçok kişi hakkında kaçak

çılık ve kaçakçılığa yardım suçlarında·n dava açılmıştır. Dava sayılarına göre 

pek çok kişi hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır. 

Alınan bütün tedbirlere konulan ağır cezai hükümlere rağmen ka

çakçılık önlenememektedir. Bir hastalığı tedavi etmenin tek çaresi hastalığı 

meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak ve iyi bakımla olur. İşte kaçak

çılığı meydana getiren sebepler ortadan kaldırılmadan girişilen tedbirlerin bir 

netice vermemesi bundandır. üstelik buna ek olarak halkımızın zihniyeti kolay 

değişecek gibi görülmemektedir. 1 nsanlarımız rüşver vermeye, memurlarımız 

rüşvet almaya alışmış olduktan sonra ne tedbir alınsa boştur. Nitekim bu konu 

bir çıkmaz halinde her gün büyüyerek devletin karşısına çıkmıştır. 

KAÇAKÇILIÔIN ZARARLAR! 

Ortama göre mal ve yön değiştiren kaçakçılık devlet gelirlerinin 

azalmasına, yerli sanayinin gelişiminin baltalanmasına, fertlerin kanun ve 

nizamlara uymaması gibi genel zararları görülmektedir. 

Bunu şöyle açıklayabiliriz ; · 

1- Kaçak olarak getirilen ve götürülen mallar (eşyalar) bilindiği 

gibi devlet tarafından değil gizli eller tarafından götürülüp getirilir. Bu mad

delerin devlet tarafından ithali veya ihracı halinde milyonlarca lira kaçakçıla

rın değil devletin kasasına girecektir. türkiye genEfinde düşünülünce kaçak 

olarak alınıp satılan mallar göz önüne alınırsa bu paranın büyük toplamlara 

ulaştığı görülür. 
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Devlet tarafından olmasa bile devletin yetkili kıldığı firma ve grup

lar tarafından yapılsa bile gelip gidecek mallardan alınacak gümrük vergisi 

yine büyük toplamlara ve devlet gelirlerine sebep olacaktır. Bu işlemler dev

letten kaçırılarak gizli yapıldığı için bu yolla sağlıyacağı gelirler tamamen yok 

olmaktadır. Ayrıca getirilen maddelere ödenen para, Türk piyasasından çeki-· 

len ve tüketim maddeleri uğruna yabancı devletlere ödenen döviz devamlılık 

göstermektedir. Getirelen maddelerin• özelliği üretime yarı yan araçlar değil, 

genellikle tüketime yönelik şeyler oluşudur bu devamlılığın nedeni. Aynı para 

üretim araçlarına yatırılmış olsa, döviz kaybı olmasına rağmen bir defaya mah

sus olarak kalacaktır. Zaten kaçak olarak satılan maddelerin temel özelliği 

tüketim maddeleri oluşudur. 

2- Yurdumuza kaçak olarak getirilen maddeler sanayide gelişmiş 

ülkelerin malıdır. Haliyle bu maddeler daha kaliteli ve fantaziye kaçar netilek

tedir. Ayrıca bu gelişmiş ülkelerdeki fabrikasyon tekniği, üretilen malların 

zaman ve işgücünü daha az kullanması bakımından, daha az fiyatlar elde edil

mesini sağlamaktadır. Türkiye piyasasına göre çok ucuza mal olan ve ayrıca 

gümrük vergisi ödenmediğinden bu ucuzluğu koruyan maddeler Türk malları

na göre daha kolay ve daha fazla alıcı bulabilmektedir. Bu durumda gelişmiş 

ülkelerin mallarına göre pahalı, kalitesiz ve kaba olan Türk malları yerine 

yabancı mallar tercih edilmekte. Türk mallarının satışı, pazarlanması ve geliş

mesi önlenmektedir. Böylece Türk malları yabancı kökenli mallarla rekabet 

edememektedir. 

3- Türkiye'den dışarıya kaçırılan gıda maddeleri memleket içinde 

bu maddelere duyulan ihtiyacı arttırmakta ve hayat pahalılığına neden olmak

tadır. Bir koyun Türkiye'dekinin 3-4 misli fiyatına Güneydoğu sınırlarımızdan 

komşu olan ülkelerde alıcı bulabilmektedir. Bu nedenle kaçakçılar büyük ölçü

de canlı hayvan kaçakçılığına yönelmişlerdir. Diğer bör örnek Antep fıstığı 

3-4 kat fazla fiyatla Suriye'de alıcı bulmaktadır. 
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Buda ülkeler arasındaki para değerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. 

işte gıda maddelerinin ve yün, deri gibi ham maddelerin giderek pahalılaşmasına 

sebep olmaktadır. Bugün ülkemizde et fiyatlarının yüksek olması, hayvancılığın 

önemli olduğu ülkemiz için çok ilginçtir. Kanımızca etin pahalı olmasımn nedeni 

canlı yada kesilmiş hayvanların yurt dışına ihracı kadar kaçakçılık olduğunuda 

ilei sürebiliriz. 

4- Bir diğer problem, getirdiği bol parayla cazip bir kazanç yolu 

olan kaçckçılık fertlerin kanun ve nizamlara uymaması gibi toplumsal yaralara 

neden olmakta, sırasında iinsanlarımız ve bilhassa sınır köylerimizin insanları 

mayın tarlalarında canlarını, kollarını ve bacaklarını kaybetmektedirler. 

5- Ayrıca sağlık teşkilatı yetkililerinin ifadelerine göre bulaşıcı has

talıkların ülkelerden bir birlerine geçici büyük ölçüde kaçakçılık yolu ile olabil

mektedir. Normal yollardan geçiş halinde kontrolün gerektiğinde mümkün oldu

ğunu belirtmişlerdir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1918 SAYILI KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKiBiNE DAiR 

KANUN VE ·,UYGULAMASI 

A- Kanuna genel bakış ve geçirdiği önemli değişiklikler 

1918 Sayılı yasa en iyi şekilde düzenlenen özel bir yasamızdır. Her 

maddesi açık ve seçik olarak yazılmış, baştan sona kadar maddeler arasında 

bağlantı ve teselsül sağlanmıştır. C 1) Sonradan yapılan değişikliklerle kanunun 

bu özelliği bozulmuş, maddeler arasında çelişki ve tutarsızlıklar yaratılmıştır. 

Örneğin 27. madde düzenlenirken 41. madde aynen bırakılmıştır. Fakat 

26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı kanunla yapılan değişiklikler sonucu eski uyuma 

tekrar dönülmüş, çelişki ve tutarsızlıklar kalkarak en iyi hüviyetine kavuştu

rulmuştur. 

( 1) Cevdet Menteş, Kahya Gökçedağ. Kaçakçılık Mevzuatı ve Tatbikatı. 
(A-nkara : 1978) S.3 
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Bu kanunki bundan sonra sadece kaçakçılık kanunu diye bahsedilecek yalnız 

gümrük ve tekel kaçakçılığını içine alan müşterek hükümleri ihtiva eder. Bu 

bakımdan devlet gelirlerinden yapılan sair kaçırmalar bu· kanun kapsamı dışın

dadır. (2) 

1918 Sayılı kanun kendisinden önce yürürlükte bulunan 1518 Sayılı 

kanununu ilga ederek gelmiş ve bu güne kadar da esaslı birkaç değişiklik gör

müştür. 

Bunların önemlilerinden biri 6829 Sayılı kanunla yapılmıştır. Gerçek

ten bu kanunla 1918 sayılı kanuna ek ( 1) ve ek (2) maddeler ilave olunmuş, 

kanunun 27. maddesindeki teşekkül halindeki ve toplu kaçakçılık fiillerine eriş

kin cezalarla 20. maddedeki ceza arttırılmıştır. ikinci bir değişiklikle (6846 sa

yılı kanunla) kanuna ek bir madde ilave edilerek kaçakçılığın men, takip ve 

tahkikle görevli memurların 1475 ve 6535 sayılı nakti tazminat kanunundan fay

dalanmaları sağlanmıştır. Yine 29.3.1979 tarih ve 2241 sayılı kanunla 60. madde

ye eklenen fıkra ile esasda kaçakçılığı ihbarla mükellef bazı memurların da 

muhbir ve memur ikramiyesi alması temin olunmuş ve 28. madde değiştirilerek, 

kaçakçılığın yasak silahla değil sadece ateşli silahla işlenmesi halinde cezanın 

arttırılması sağlanmakla birlikte, suçun tek kişi tarafından işlenmesi halinde 

bu arttırmanın yapılması ön görülmüştür. getirilen önemli değişkilkerden birisi 

de 2248 sayılı kanunla olmuştur. bu kanun 25. maddeyi değiştirerek, kullanma 

maksadı ile kaçak eşyayı satın alma ve bulundurma fiillerindeki haif para ceza

sı arttırılmış, bu suretle artık hiç bir anlamı kalmamış olan 50 liralık sınır 

aşılınca bu cezanın hürriyeti bağlayıcı cezaya dönüşmesi sistemini değiştirmiş

tir. Bazı tekel maddeleri için özel kanunlarla ön görülen ve bir para cezası 

niteliğinde olmadığı cihetle uygulamada zorJuk yaratan "resim"in para cezasının 

bir unsuru sayılmasını sağlamış, yine bu gün için anlamını kaybetmiş bulunan 

ve ancak cif değerinin 1000 Ti. nı aşmaması halinde cezada indirim yapılmasını 

(2) Erduran Tezcan, Uygulamada Gümrük ve Tekel Kaçakçılığı. 

{Konya : 1981) S.2 
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öngören son fıkrayı ılga ederek bunun yerine 33. maddeye eklediği bir fıkra 

ile kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin per fahiş olması halinde indirilmesi

ni, per hafif olması halinde isede dahada indirilmesini sağlamıştır. 

Ayrıca aynı kanunun 58. maddesindeki 2. fıkrasında evvelce mevcut 

tecil yasağını ılga etmiştir. 

Bu arada kanunun 65 ile 70. maddeleri ile 3 sene için kurulan 

(Madde 71) sivil ve askeri ihtisas mahkemeleri, 2536 sayılı kanunla 1937 yılının 

Mayıs ayının sonuna kadar uzatılmış, fakat başkaca bir uzatma kanunu çıkarıl

madığından bu mahkemelerin görevleri son bulmuştur. 

Bunun gibi kanunun 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve sanı

ğa isnat olunan suçun cezasını aşağı sınırının 6 ay veya daha yukarı hürriyeti 

bağlayıcı bir ceza olması halinde duruşmasının tutuklu olarak yapılmasına iliş

kin bulunan hüküm, Anayasa Mahkemesinin 27.11.1963 tarih ve 293 /282 sayılı 

kararı ile iptal edilmiştir. (3) 

1918 Sayılı kanunun geçirdiği en önemli değişiklikler 26.7.1983 tarih 

ve 2867 sayılı kanunla gerçekleştirilmiştir. Bu kanunla bazı maddeler arasında

ki çelişkiler kaldırılmış, toplam 26 maddesinde değişikliklar yapılmış, bazı mad

delere ek fıkra ilave edilmiş, ayrıca kanuna 4 ek madde daha eklenmiştir. 

Kanun maddeleri açıklanırken bunlara değinilecektir. 

B- 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 

açıklanması ve uygulaması 

Burada kanunla ilgili açıklama ve uygulamalar belli başlıklar altında 

genel ifadelerle ( Konu olarak) ortaya konacak, kanundaki fasıllara sadık kalı

narak konu işlenecektir. Eksik ve çelişkili husuşları görülen maddelerin eleş

tirisi yapılacaktır. 

(3) Sahir Erman, Kaçakçılık Suçları, (lstanbul 1981) S.8 
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KANUNA GÖRE KAÇIKÇILIK SAYI LAN Fİ I LLER NELERDi R? 

Kanunun ilk maddesinde kaçakçılık fiilleri açık olarak sayılmış, ta'."" 

nımlanmıştır. Hangi fiillerin kaçakçılık oldug:u sadece rakamlı 1. madede değil 

20-26-27 nci maddelerde de açıkça gösterilmiştir. Bunların dışındakiler kaçak

çılık fiilini oluşturmamaktadır. Yalnız ek madde 2. ve 3 deki fiillerde kaçakçılık 

suçunu oluştururlar. 

1. Maddenin C, D ve B fıkralarındaki bilerik satın almak, kabul et

mek .•. diye devam eden bentlerdeki bilerek sözcüğüne dikkat etmek lazımdır. 

Eğer kaçak olan bir malın kaçak olduğu, C fıkrasındaki gibi nakleden, satın 

alan veya satışa arz eden, D fıkrasındaki kabul eden, satın alan, istimal veya 

istihlak eden, E fıkrasındaki gibi satın alan tarafından bilinmiyorsa ortada bilme 

unsuru noksanlığı vardır. Fiilin suç teşkil etmemesi gerekir. Fakat ceza tertip 

edilmemekle birlikte kaçak eşya müsadere olunur. Bilme sujektif bir kavramdır. 

Hadisenin oluş şekline ve eşyanın mahiyetine göre takdir edilecektir. Yalnız 

nakil konusunda, gümrük mıntıkaları dahilinde veya gümrük mıntıkası dışında 

olupta muhtat pazar yerlerinden yüklenilmeyen kaçak mal veya eşyaları nakle

denleri, asıl olarak eşyanın kaçak olduğunu bildikleri kabul olunmuş, bilmeme 

hususunda ispat külfeti zanlıya yüklenmiştir. ispat da ancak vesika ile mümkün 

olacaktır. 

İskelelerle vapurlar, tren istasyonları ile trenler arasında nakliyat-

ta kapalı balya ve sandıkların içerisinden kaçak eşya çıktığı takdirde ise ispat 

külfeti zanlıda değildir. Asıl olan bilmemesi olup bildiği hususunun ispatı ge

rekmektedir. 

Maddenin F bendinde TCK. 61 ve 62. maddelerinde açıklanan teşeb

büse istisnayi olarak ele alınan kaçakçılığa teşebbüs etmek suçu tam bir fiil 

gibi cezalandırılmıştır. 
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Kanuna göre fiile hazırlık hareketleri de cezayı gerektirmektedir. 2867 Sayılı 

kanunla tekel kaçakçılığında teşebbüs tam suç olarak kabul edilmiştir. Kabahat 

neviinden kaçakçılıklarda (25. maddenin 1-2 fıkralarındaki) teşebbüs geçerli 

olmayacaktır. 

Uygulamada şöyle bir çelişki husule gelmiştir. Kanunun cezalandır

dığı kaçakçılık fiilleri sadece 1. madd.ede sayılan fiillermidir? Kanun koyucunun 

1. madde dışında kaçakçılık olarak bahsetmediği 20. madde ve ek madde 2/11 

deki fiiller Türk Yargıtayınca özel nitelikli kaçakçılık suçları olarak kabul edil

miş böylelikle kıyasa baş vurularak 27. maddedeki uygulama arttırma uygulan

mıştır. 

KAÇAKÇILIKTA İHBAR 

"Devletin, mahalli idareleri, belediyelerin ve bunlara ait müessese

lerin memur ve müstahdemleri ile mahalle ve köy muhtarları ihtiyar heyeti 

azaları, mahalle ve kır orman bekçileri, köy korucuları kaçakçılık fiillerinin 

bunları men ve takip ve tahkiki ile mükellef olanlara ihbara mecburdurlar. 

Bunlardan mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları ma

halle ve orman bekçileri ve köy korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip 

ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde bizzat men ve takip 

ile mükelleftirler. 

Kaçak olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya 

ihbarın mahiyeti nakkında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz" 

Kanunun 2. maddesinde ihbar konusu sarih olarak belirtilmektedir. 

Bu madde de önemli olan 2. fıkra ile kendilerine asıl akaçakçılığı men, takip 

ve tahkiki ile mükellef memurların bulunmadığı yerlerde bu görev verilen 

esasda ihbarla mükellef şahıslar ister kaçakçılığın ihbarından ister men ve 

takip ve tahkikinden vazifelerini ihmal ve suistimal etsinler, cezayı 1918 sayı

lı kanunun 38. maddesinden alırlar. irtikap, rüşvet ve sahtekarlık fiillerin

den dolayı, cezayı arttırıcı bir hüküm yoktur. demekki 3. madde de gösteri

len asli mükelleflerin mesuliyetlerinden daha hafif cezai mesuliyetleri vardır. 
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İhbar ister madde de sayılan kişiler isterse bunlarm dışındaki 

kişiler yapsan mahkeme muhbiri tahkik etmek mecburiyetindedir. Ancak muhbir 

hüviyetinin açıklanmasına muvafakat etmediği takdirde mahkemece dinlenemez 

ve hüviyeti açıklanamaz. 

KAÇAKÇIUCI MEN VE TAKIP, TAHKİK iLE MÜKELLEF OLANLAR 

"Her mahallin en büyük mülkiye memuru sözleşmeli personeli dahil 

olmak üzere bilumum gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan 

doğruya devlet tarafından idare edilen bilcümle tekel memurları, emniyet hiz

metleri sınıfına dahil personel, jandarma, subay, astsubay, uzman çavuş ve 

eratı, sahil güvenlik komutan lığ subay, astsubay ve eratı, kaçakçılığı men ve 

takip ve tahkik ile mükelleftirler" 

2867 Sayılı kanunla bu maddeye sözleşmeli personel ve yeni kurulan 

sahil güvenlik komutanlığı personeli de dahil edilmiştir. 

Kaçakçılığı men, takip ve tahkikle mükellef kişilerle ilgili olarak 

kanunda yer alan hükümleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 

l) Bu memurlar öğrendikleri kaçakçılık fiillerinin takibine derhal 

başladıkları gibi keyfiyeti hem gümrük ve tekel memurlarına hem de mahallin 

en büyük mülkiye memuruna bildirirler ve yardıma muhtaç oldukları takdirde 

gereken askeri kuvvet bunların yardımına derhal gönderilir. (Madde: 4) 

2) Bu memurların eşya, dikkan ve evlerde arama yetkileri vardır. 

(Madde: 6-11) 

3) Silah kullanmaya mezundurlar. (Madde: 11/4-3) 

4) Münferit ve toplu kaçakçılık suçları ile kaçakçılık için teşekkül 

vücuda getirmek veya tüşekkül halinde kaçakçılık yapmak suçları böyle bir 

memur tarafından işlenirse ceza bir misli arttırılır. (Madde: 2/9 

5) Bu gibi memurlardan birini veya onlara yardım eden kimseyi öl

dürmek, ölüm cezasını gerektiren bir fiil teşkil eder. (Madde: 30) 
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6) Gümrük ve tekel idarelerinin mühür, damga vesair alametlerinde 

sahtekarlık fiilleri bu memurlar tarafından işlenirse ceza iki kat olarak hükmo

lunur. (Madde: 34/Son) 

7) Sözü geçen Memurlar bu Kanunda gösterilen görevlerini ihmal veya 

suistimal edecek olurlar veya rüşvet, irtikap, sahtekarlık fiillerini de işleyecek 

bulunurlarsa bu suçlar için kanunda gösterilen cezalar bir misli arttırılır ve 

müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezasına da hükmolunur. (Madde: 36) 

8) Bu memurlar kaçakçılık yapanlara müsamaha ederlerse asıl kaçak

çılık işleyene verilmesi gereken cezanın yarısı miktarı ile cezalandırılırlar. 

(Madde: 39/1) 

9) Bu memurlar tarafından tutulan zabıt varakaları aksi sabit olunca-

ya kadar muteber sayılır. (Madde 54/Son) 

10) Kaçakçılık suçlarına ilişkin para cezaları tahsil edildikçe bunların 

bir kısmı kaçakçılık suçunun failini tutana bir kısmı takip ve muhafaza işlerinde 

üstün gayretleri görülen gümrük ve tekel bakanlığı memurları ile gümrük muha

faza memurlarına ikramiye olarak dağıtılır. (Madde 61 /8) Men, takip ve tahkikle 

mükellef olanlara çalışma belgelerindeki fiillerinden dolayı ayrıca muhbir ikrami

yesi verilmez. (Madde: 64/4) 

11) Bu memurlara, bunlara yardım edenler hakkında maddi tazminat 

kanunu hükümleri uygulanır. (2330 S. K. 2 /a) 

Uygulamada şu çelişki çıkabilmektedir. Üçüncü madde de yazılı memur

lar kaçakçılık yapanlara müsamaha gösterirlerse hem madde 27 /son, hem de 

39 /1 maddeden ceza alabilmektedirler. Cezalar da farklıdır. Bu durum herhalde 

27. maddenin sonradan değiştirilerek genişletilmesi buna mukabil 39. maddeye • 

hiç dokunulmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu halde 39. maddenin tatbik 

imkanı ortadan kalkmaktadır. 
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KAÇAKÇILIĞI TAKIP VE MEN İLE MÜKELLEF OLANLARIN 

KAÇAKÇILIK OLAYLARINDA YAPACAKLARI İŞLER 

"Kaçıkçılığı takip ve men ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna mutta

li veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendilerine tahvil ettiği vazife

leri hemen ifaya başlar ve aynı zamanda keyfiyeti taalukuna göre gümrük veya 

inhisar memurlarına bildirirler. 

Kaçakçılık vukuatı askeri ihtisas mahkemeleri mıntıkalarında vukuu olmuş 

ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkike memur olanlar, Gümrük muhafaza kıtalar, 

kumandanlıklarına evvel emirde malumat verirler ve bu kumandanlıklarla tahvili 

mesai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza 

ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıtalar, kumandanları 

tarafından yapılacak tahriri talep üzerine en yakın askeri kumandanı muktazi 

askeri kuvveti derhal tefrik ve sevk eder . 11 

· Bu maddede geçen askeri ihtisas mahkemelerinin faaliyeti 1939 tarihin

den itibaren kendiliğinden sona ermiştir. 

Men, takip ve tahkikte mükellef memur, bir kaçakçılık olayını öğrendi

ği zaman, ilk olarak bu kanunun kendisine yüklediği görevleri yerine getirecek. 

Bunların başında gerekli arama ve muayenelerde bulunmak, kaçak eşyaya el koy

ma, zabıt tanzim etmek ve keyfiyeti adli kovuşturma yapmaya yetkili mercilere, 

yani savcılığa haber vermek gerekir. 

Memurun yapacağı ikinci iş, kaçakçılık olayını duruma göre gümrük 

ve tekel memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildireceklerdir. 

Bu görevlerin haklı görülmeyen bir sebeple geç yapılması veya hiç 

yapılmaması, memuriyet görevinin ihmalini ifade eder ve kanunun 38. maddesi 

gereğince TCK. 230. maddesindeki ceza bir misli· arttırılarak hükmolunur. Ve 

ayrıca müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası ve verilir. 

Buradaki en büyük mülkiye memuru, her mahallin ibaresi olmadığından, 

kaçakçılık hangi il sınırları içinde olmuşsa o ilin valisidir. Askeri yerlerden 
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yardım için yazılı talep Vali veya Jandarma Komutanınca İçişleri Bakanlığına, bu 

Bakanlıkça da Milli Savunma Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekir .. 

ARAMALAR 

"Kaçakçılığı men, takip ve tahkik ~le mükellef sayılan memurlar arama

larda da selahiyetlidirler." 

Kaçak eşya her türlü silah mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu madde

lerin .bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarıyar diğer 

araçlarda arama yapılır. 

Hususi evlerle müştemilatında arama; 

a- Mahallin en büyük mülkiye amirinin vereceği yazılı izinle, 

b- Selahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde muhtar veya 

vekilinin veya bunlar bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzu

ru ile, 

c- Arama izni verenlerin evinde arama icap ettiği takdirde mafevk 

idare amirinin izni ile yapılır. 

Hususi ev aramaları selahiyetli memurlarca ihtiyar heyetleri arasından 

ve bulunmadığı. takdirde mahalle ve köy halkından en az iki kişinin huzuri ile 

yapılır. 

izin veren makamın işarı üzerine aramada bulunacak subayan izamına 

askeri merciler mecburdur. 

Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya bu 

suçun ispatına yarıyacak olan evrak bulunursa sahibinin veya mümeyiz hısım

larının, bunlarda bulunmadığı takdirde muhtar veya ihtiyar heyetindeki kimse

lerin huzuru ile mühürlerin. Ve aramayı yapan kimselerce alınarak zabıt vara

kasının aslı ile birlikte tahkikat yapan gümrük muhafaza kıtaları subayları ile 

gümrük muhafaza idareleri amirlerine verilir. 

Bu mül·{ir kaçakçılık tahkikatını yapanlar tarafından sahibinin huzuru 

ile sahibi gelmez veya belli olmazsa, ihtiyar heyetinden veya o yerde oturan 

kimselerden iki kişi bulundurularak açılır. Ve en kısa zamanda evrak tetkik 
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edilir ve suçun işlendiğini gösterenlerle suçun iispatına yarıyanlar ayrılarak 

tahkikat kağıtları ile birlikte Cumhuriyet Savc1Doğına ve askerliğe ait olan ev

rakı da en yakın askeri adli amire gönderilir. dliğerleri imza makubilinde hemen 

sahiplerine iade edilir. Zabıt muamelesine karşn alakalılırca C .M. U. K .da yazılı 

sebep ve usul dairesinde vazifeli merciler nezdinde itiraz olunabilir. (Mad. 90) 

Kaçak eşya ile girilirken ve çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sa

yılan herhangi bir işin yapıldığı zahiri delillerle tesbit edilen yerlerde usulü 

dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almaya luzum yoktur. Bu hallerde 

arama a, b, c fıkraları hükümleri dairesinde gece dahi yapılır. 

Dükkan, mağaza, ticaret ve alış-veriş yapılan hususi evler, depo, 

ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, 

dansink ve benzeri yerler ve müştemilatı umuma açık oldukları müddetçe 

umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. Bumahaller umuma açık bulun

madıkları zaman a, b, c fıkraları hükümlerine tabi tutulurlar. 

Gümrük salonlarında kaçak eşya saklandığı şüphe edildiğinde şahıs

ların üzeri sivil, asker ayırmaksızın kayıtsız ve şartsız aranabilir. 

Gümrük mıntıkası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir 

hükümet dairesine veya askeri garnizona götürülerek yapılır. 

Kadınlar üzerindeki arama bir kadon marifeti ile yapılır. 

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcu Muavini sıfatiy

le amirlerini icraya memur olan zabıta memurları hakkında C .M. U. K .da mecut 

selahiyetler mahfuzdur. 

Gümrük Kanununun 16. maddesi gereğince tayin olunan kapı ve yol

lardan başka yerlerden girmek, çıkmak ve geçmek memnudur. 

Bu yerlerde tesadüf edilecek eşya ve her nevi nakil vasıtaları sela

hiyetli memurlar tarafından durdurulur ve şahısların eşya, yük ve Üzerleri 

ve nakil vasıtaları aranır. 
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"Dur" ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya ateş 

etmek suretiyle bu ihtarı tekrar edilir. Bu ihtirada riayet edilmezse selahiyetli 

memurlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla mukabeleye yeltenilmesi veya 

meşru müdafa durumuna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniye1 

bölgelerinde DUR ihtarına itaat edilmemesi halinde silahiyetli memurlar doğruca 

hedefe ateş edebilirler. 

Silahla teçhiz edilmiş zabıta ve gümrük muhafaza memurlarının memle

ket dahilinde tesadüf edecekleri kaçakçılar hakkında da yukarıdaki fıkralar ah

kamı tatbik olunur. 

Gümrük mıntıkası dahilinde havaya silah atmak suretiyle vaki "Dur" 

ihtar ve işaretlerine itaat etmeyen canlı cansız kara vasıtaları sürücülerine de 

selahiyetli memurlar silah istimaline mezundurlar. 

Demiryolu casıtaları bu hükümden müstesnadır. Bunların durdurulma

sını gerektiren ahvalde yapılacak istasyonlardki tavakkufları sırasında icra olu

nur. 

Kaçakçılığın men ve takibi ve tahkiki ile ·vazifeli jandarma ve gümrük 

muhafaza teşkilatı mensupları, karasuları dahilinde veya gümrük mıntıkalarında 

her nevi deniz vasıtalarına yanaşıp yük ve evrakını tetkike selahiyetlidir. 

Sahillerde veya hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi 

bulunmayan yerlere izinsiz yanaşan ve para ile yahut sair sefinelerle ihtilat 

eden gemilere ek 2. maddenin ıı. fıkrası hükmüne riayet etmeyen her nevi de

niz vasıtaları hakkında dahi hangi tonajda olursa olsun yukarıdakı fıkralar 

hükmü tatbik olunur. 

Karasularımızda ve gümrük mıntıkalarında jandarma veya gümrük 

muhafaza teşkilatı mensuplarının yanaşmasına müsaade etmeyerek kaçan veya 

kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz vasıtalarına beynelmilel deniz işaretle

rine göre gündüz flama ve gece mors emsali işaretlerle durması ihtar olunur. 

bu ihtara riayet etmeyen vasıtaya ihtar mahiyetinde top veya sair silahlarla 

ateş edilir. Buna da riayet etmeyip kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya 
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mecbur edecek şekilde üzerine ateş edilir. 

Mücbir sebep olmaksızın gümrük idaresi bulunmayan bir mahalle inen 

veya kalkan hava sefineleri hakkında kara vasıtalarına tatbik olunan hüküm uygu· 

lanı r. 11 

Arama konusunda esas olarak ana prensipler C .M. U. K .de gösterilmiş-

tir. Kaçakçılık mevzuatında C.M.u.K.da vaaz olunan prensiplere istisna hüküm

ler getirilmiştir. Fakat arama kararı vermek ve arama yapmada ayrıca bakim ve 

C.Savcıları ile Savcı Muavini sıfatıyle icraya memur olan zabıta memurları hak

kında C .M. U. K .da mevcut selahiyetler mahfuz tutulmuştur. 

Aramaların nerelerde, ne suretle, ne zaman yapılabileceği kanunun 

7-11 nci maddelerinde gösterilmiştir ve aramanın bu maddelerde gösterilen usul

lere uygun bir tarzda icra edilmemesi halinde, aramayı yapan memurlar hakkın

da T.C.K.nun 19LJ ncü maddesi uygulanır. (Kaçakçılık Kanunun Mad. 37) 

11 nci maddenin ilk fıkrasına göre gümrük kanununun 16 ncı madde

since tayin olunan kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geç

mek memnudur. Buna riayet etmiyenler beraberinde eşya varsa kaçakçılık suçu 

teşekkül eder. Ancak bu eşya şahsın zati eşyası veya seyahat süresine göre 

kıymetleri Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek hediyelik eşya ise ceza 

gümrük memurlarından teşekkül eden komisyonca, gümrük kanunun 151 nci 

maddesine göre tespit olunur. Bu eşya haricindekiler ise münferit ticaret mak

szadıyle kaçakçılık ( 1918 Sayılı Kanun Madde 25 /3) veya toplu ticaret kaçakçı

lığı (Madde 27) hükümleri uygulanır. 

Askeri şahıs bulunan evlerde aramaya izin verecek makam mülkiye 

amiridir. Fakat aramada aranacak askeri şahsın (Subay veya memur) bir üst 

derecesinde subay bulundurmaya gerek vardır. Bu subayı da ilgili askeri 

merci Komutanı gönderir. 

CEZAi HÜKÜMLER 

Münhasıran gümrüklere ait cezai hükümler; Kanunun 12 nci madde

sindeki müsadere ve para cezası kararları ve 13 ncü madde ile 14. maddenin 
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1 nci ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkrasına göre müsadere kararları gümrük 

memurlarınca teşekkül eden komisyonlarca verilir. Müsadere 22 nci madde hük

münce de ancak vakanın işlendiği anda mümkündür. 

Bir tedbir niteliğinde olan müsadere edilecek eşya, kanun hükümle

rine göre, güzergah dışı rastlanan gemi hamuleleri, izinsiz yanaşan gemilerde

ki kaçak eşyadır. 

Güzergah dışı rastlanan yabancı gemi hamulelerinin müsaderesi için 

12 nci maddeye göre üç şartın olması gerekir. ilk şart, gemi yabancı memle

ketlerden gelecek. Bu türk gemisi olabildiği gibi, yabancı da olabilir. ikinci 

şart evrakın gösterdiği mahal güzergahı dışında ve Türk karasuarında rastla

nılmasıdı r. Bu itibarla henüz karasularımıza girmiş olmayan bir geminin hamule

si müsadere edilmiyeceği gibi, karasularımızda normal rotasını takip eden bir 

gemi hakkında bu tedbir uygulanmaz. Sonuncu şartta; hamulesi müsadere 

edilecek bir geminin safi yüz tonilato hacminden fazla olmamasıdır. 

lzincsin yanaşan gemilerin hamulesinin müsaderesi için bir takım 

şartların ge·rçekleşmesi, şüpheli hareketlerin olması gerekir. İlki geminin sa

hillerde ve sınır teşkil eden nehir ve göllerde, gümrük idaresi bulunmayan 

bir yere izinsiz olarak yanaşmasıdır. ikinci şüpheli hareket, geminin kara ile 

veya başka bir gemi ile ihtilat etmesidir. Bu durumda gemide aranabilir. 

Son şart .ise gemide Türkiye'ye ithal veya Türkiye'den ihracı yasak eşyaların 

bulunmasıdır. Bu şartlardan biri gerçekleştiğinde, hamule müsaderesi gümrük 

komisyonlarınca yapılır. 

"Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak Üzerlerinde 

veya eşyaları arasından çıkan gümrük resmine veya fnhisara tabi eşya ve mad

deler müsadere olunur." 

Gümrük kanununa nazaran hudutlardan yolcu olarak geçenlerin 

yolcu eşyalarını deklaresi şarttır. Bu da iki şekilde olur. 
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1- Şifai deklare; Gümrük Kanunun 55 nci maddesinde gösterilmişti. 

2- Yazılı deklare; 55 nci maddenin dışında kalan ve ticari mahiyet arz 

eden eşyalar yazılı deklareye tabidirler. Ve gümrük kanununun 54 ncü madde

sinde gösterilmişlerdir. Yazılı deklareye tabi olup ticari mahiyet ve miktardaki 

eşyalar yahut gümrükten kaçırılmak maksadına müstenit olarak çeşitli şekillerde 

gizlenmiş bulunan eşyalar veyahut her ne suretle olursa olsun muayeneye arz 

edilmemiş gümrüğe ve inhisara tabi eşyalar yazılı deklare haricinde yakalandığın

dan 14/3 madde tatbik olunarak eşyalar müsadere edilmekle beraber 25/3 madde

si gereğince hapis ve ağır para cezası hükmolunur. 

Görüldüğü gibi yazılı deklare haricinde yakalanan eşyalardan dolayı 

14/3 maddesi, şifai deklareye tabi gümrük ve inhisara tabi eşyanın deklare dışı 

yakalanması halinde 14/1 maddesi tatbik görecektir. 

"Hariçten getirildiği halde manifestosunun asıl nüshasında veya barna

mede yazılı olmayan resme tabi eşya, ister vapur, ister şimendifer vesair nakil 

vasıtalarının içinde zuhur etmiş olsun, ister gümrüğe teslim edilmiş bulunan bu 

eşyanın man~festo veya barnameye yazılması makul ve mücbir sebepten ileri gel

diği sabit olmazsa müsaderesine ve bedelinin bir misli ağır para cezası alınması

na hükmolunur." 

Manifesto kavaramı; gümrük kanunun 35 nci maddesine gvre yabancı 

limanlardan gelen gemilerin kaptanlarının gümrük idaresine verecekleri o limana 

çıkarılacak eşyaların listesidir. 

Asıl manifesto ise, gümrük kanununun 36 ncı maddesine göre konşi

mentoları gemide tutulan yük defteri de mahreç limanlarındaki yetkili resmi 

mercilerce onanmış olan yük beyannameleridir. Bu ma~deye göre hükmolunan 

para cezası tamamı ile tazmini bir mahiyet taşır. Bu bakımdan Sulh Ceza Mah

kemesince verilecek cezayı Cumhuriyet Savcılarının temyiz selahiyetleri yoktur. 

Hükmolunacak para cezası da eşyanın gümrüklenmiş değeri üzerinden 

hesap edilir. Zira kanundaki bedel tarihi malın gümrüklenmiş değeridir. 



"Her ne şekilde olursa olsun hile yahut suistimal gibi kanun dışı yol

larla ve gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü ya

nıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya vergi ödemek veya 

vergi ödemeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış veya vergi ve resme tabi 

olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya ithali yasak veya tekele 

tabi bir malı, ithali yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiy

le, 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 bu noksan

lığın vergi veya resimleri ödenmiş olan mal veya eşya içinde tekmil veya resimle

rin, yasak veya tabi madde mallar için gümrüklenmiş piyasa değerinin beş misli 

ağır para cezasına hükmolunur. 

Mal veya eşyanın yakalanması halinde yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır 

para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeride ilave olunur . 11 

Kanunun 20 nci maddede yer almış bulunan eşlemlerin 1918 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinde sayılan genel kaçakçılık hallerinden ayrı ve fakat daha 

ağır özellikleri kapsayan nitelikte kaçakçılık suçları olduğunu ön görmüştür. 

Bu gibi suçlar iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak işlendiğinde 

ayrıca 1918 sayılı kanunun 27 nci mades.inin dahi uygulanması gerekir. 27 nci 

maddenin tatbik edilmesinde duruma hükmolunacak para cezasındaki beş misli 

arttırımın bir defa tatbiki gerekir. Hem 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasına beş 

misli artırış, hemde 27 nci madde ile tekrardan beş misle arttırış yapılmaz. 

11 Kaçak zannı ile tutulan giriş ve çıkış kaçağı eşyanın ve bunların 

naklinde kullanılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zap

tını müteakip; 

1- Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan 

yabancı vasıtanın gümrük idaresince tespit edilecek gümrüklenmiş değeridir. 
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2- Çıkış kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan 

millileşmiş veya yerli nakil vasıtalarına, mahamn en büyük mülki amiri veya 

görevlendireceği memurun başkanlığında, gümrük ve hazine yetkilileri ile bele

diye temsilcisi ve varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet marifetiyle 

tespit edilen FOB değerini, 

Muadil 'bir meblağı depozito ederek veya kanuni faizide kapsayacak 

şekilde, mutaber banka mektubu veya hazine tahvil ve bonolarını teminat gös

tererek eşya veya aracın etsilini gümrük idarelerinden veya yetkili ve görevli 

adli mercilerden isteyebilirler. 11 

Bu madde 26.7.1983 ve 2867 sayılı kanunla büyük değişikliğe uğra

mış, bir çok fıkra eklenmiştir. Buradaki FOB kavramı, ticari bir tabirdir. 

Bir malın alış yerindeki fiyatına her türlü yükleme ve nakliye masraflarının 

eklenmesi ile husule gelen mal kıymetine FOB kıymeti denir. Bu kıymete itha

latçı, toptancı ve perakendeci karları dahil edilmemiştir. 

Maddenin evvelki düzenleniş biçiminde dava neticeleninceye kadar 

gümrük kaçağı eşyanın sahibine iadesine ancak Valilik veya Kaymakamlıkça 

karar veriliyordu, tatbikatta ise aksi yapılmakta idi. Yeni kanunla bu düzeltil

miş, bazı şartları aramak, gümrük idarelerinin görüşleri ile birlikte adli merci

lerce karar verilmesi biçimine sokulmuştur. 

"Kaçakçılık suçları hakkında T.C.K. nun mürüri zaman hükümleri 

cereyan eder .. 11 

Bu maddenin 4 ncü fıkrası 2867 sayılı kanunla değiştirilmiştir. Madde

den de görüleceği gibi, ceza kanununda yer alan umumi hükümlerin, kaçakçı

lık suçlarında da uygulanacağını ifad eetmiştir. Yani gerek dava ve gerek 

ceza zaman aşımı hakkında ceza kanununda yer alan hükümler, kaçakçılık 

suçlarında da cari olacaktır. Şurasıda önemlidirki, kaçakçılık fiiline ilişkin 

bir vergi alacağı söz konusu olduğunda ve kaçakçılık suçunu dava zaman 

aşımı, vergi tahakkuk zaman aşamından uzun olduğundan bu vergi alacakları 
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da T. C. K. daki dava ve zaman aşımı süreleri içinde kovuşturulup tahsil edi

lir. (1615 Sayılı Kanun Madde: 89) 

Gümrük ve I nhisarlar Kaçakçılığına ait Cezai Hükümler : 

"Cezai hükümler faslının 1 nci kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak 

eşya müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin veya gerek dahilden bulunsun 

kaçak eşya ve maddeler derhal zoptolunur. Ve tutuldukları yere en yakın olan 

hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda zabıt memuri uli ait olduğu Güm

rük ve İnhisarlar Memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal memurlarından 

mürekkep birheyet tarafından nev'i ve adet miktarını bildiren bir zabıt varaka

sı tanzim ve imza olunur. 

Bunlar arasında; 

1- Suçan subut delili olmakla beraber mahiyetinin fen ve ihtisas erba

bının tahsil ve tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta memurunun resmi 

mühürü ile mühürlenerek bu babtaki zabıt varakası ile birlikte gümrük veya 

inhisarlar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

2- Kaçak olarak tutulan oyun ve sigara kağıdı ile tütün ve sigaralar 

takdir edilecek bedel ile ilmuhaber karşılığında inhisar idaresine verilir. Bun

lardan kullanmaya elverişli olmayanlar o idarece ayırt edilerek yok edilir. 

3- Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddelere ait 

olduğu en yakın gümrük veya tekel idaresine, bulunmayan yerlerde mal mü

dürlüğne belge karşılığı teslim olunur. 

Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya tekele tabi 

eşya ve maddeler hakkında dahi caridir." 

Zaptı mümkün eşya konusunda 23 ncü madde ayrım yapmaktadır. 

Gerçekten bu madde "Cezai hükümler faslının birinci kısmında yazılı suçlara 

müteallik kaçak eşyayı" istisna etmektedir. Bu itibarla 12 nci ile 22 nci mad

deler gereğince müsadere edilmesi söz konusu olan eşya hakkında 23 ncü 

madde uygulanmaz.· Bu eşya gümrük idaresinin elinde kalır ve müsadere 
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hakkı düşmüş olupta sahibine iade edilmemişse bu idarece tasfiye olunur. 

(1615 Sayılı Kanunun Madde: 140-145) 

Buna karşılık fiil 12. ile 22 nci maddelerin dışında kalmakta ise, kaçak 

eşyanın zaptı gereklidir. Bu bakımdan kaçak eşyanın yabancı ülkelerden gelmiş 

veya dahilde bulunmuş, mesela imal edilmiş olması arasında fark gözetilmiş de

ğildir. 

Zabt yetkilisi kaçakçılığı tahakkuk ta.hkik ve men'i ile mükellef memur-

lara aittir. Bu memurlar arama sonucunda ele geçirdikleri kaçak eşyayı zabt 

etmek ve bu konuda bir zabıt varakası düzenlemekle yükümlüdürler. 

Zabt edilen kaçak eşya hakkında yapılacak işlemde bu eşyanın niteli

ğine bağlı olmakla, kanunun bu maddesinde açıkça gösterilmektedir. 

Yasak olmayıpta kaçak olarak gümrük resmine tabi eşyayı teslim alan 

idare, bunlar hakkında müsadere kararı kesinleşinceye kadar bekleyecek ve bun

dan sonra satacaktır. Eşya müsadere edilmez veya müsedere hakkı düşerse aynı 

idare teslim aldığı eşyayı sahibine iade edecektir. Yine 48 nci maddenin kapsa

mına giren ka_çak eşyanın naklinde kullanılan vasıtalarla, bu eşyanın imalinde 

kullanılan aletler, hakkındaki müsadere kararı kesinleştikten sonra, bunları 

teslim alan idarece satılır. 

Nihayet patlayıcı madde hacimli olup değerinden çok ardiye masrafı

nın verilmesini gerektiren maddeler, soğuk hava tertibatı bulunan yarlarda 

saklanması gereken gıda maddeleri gibi maddeler müsadere kararı beklenmeksi

zin, ya bedel karşılığında devlet dairelerine veya iktisadi devlet teşekküllerine 

devredilir veya 24 ncü madde gereğince elden çıkarılarak satılırlar. 

KAÇAKÇILIK MAKSADIYLE TEŞEKKÜL VÜCUDA GETiRENLER 

"Kaçıkçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler 

beş seneden yedi seneye kadar hapis ve yüzbin liradan aşağı olmamak üzere 

ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
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Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç se

neden beş seneye kadar hapis, elli bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para 

cezasına hükmolunur. 

Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadıyla iki ve daha fazla kimselerin 

evvelden anlaşıp birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır." 

2867 Sayılı Kanunla hapis cezaları ve ağır para cezaları birinci ve 

ikinci fıkra için yükseltilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bu maddedeki teşekkül T. C. K. 

nunda iştirak hükümlerinin dışında ayrı bir suç şeklidir. Burada fiil değil 

düşünce cezalandırılmıştır. 

Kaçakçılık yapmak düşüncesiyle teşekkül vücuda getirme cezasını 

26 ncı maddeden alır. Ancak bu teşekkül fiilen harekete geçip kaçakçılık fii

line meydana getiridiğinden cezasını 27/1 den alır. Tesadüfen bir defaya mah

sus olmak üzere bir araya gelmek bu suçun oluşması için kafi olmayıp bu işin 

maşgale haline getirilmiş bulunması gerekir. 

Bu maddedeki para cezaları tazmini nitelikte değil amme para cezası 

niteliğindedir. 

"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 hapis 

cezasına hükmolunur. 

Birinci ve ikinci fıkralardan hükmolunacak ağır hapis cezasıyla be

raber tekel maddeleri için CİF değeri ile birlikte hususi kanunlardaki para 

cezaları veya resim tuturanın, eşya kaçakçılığı içinde, gümrüklendirilmiş de

ğerinin beş mislinden ve yasak eşya ve madeler içinde bunların değirinin on 

mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Kaçak eşya ve 
! 

maddelerde müsadere · edilir. 
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Eşya ve maddelerin müsadere edilmemesi veya kaçak eşya ve madde

lerden sayılması veya bunlar için hususi kanunlarda para cezası edilmemiş ol

ması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş piyasa değe

rinin beş misli ve yasak eşya ve maddeler içinde bunların piyasa değirinin on 

misli miktarında mebalğ ilave olunur. 

Bu kanunun 20, 25. ve 26 ncı maddeleri ile bu maddelerde yazılı suç

ların kaçakçılığın men, takip ve tahkiik ve mükellef memurlar tarafından işlenmesi 

veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi hallerinde mezkür madde

lerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve 

müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı nispette arttırılır." 

2867 sayılı kanunla maddenin birinci fıkrasındaki taban, ikinci fıkra

sındaki taban ve tavan hapis cezaları arttırılmış olup., ayrıca müddeye müsadere 

edilmemiş veya yasak eşya ve maddelerden sayılan veya hususi kanunlarda para 

cezası tayin edilmemiş madde ve eşyalar için para cezasının yanında eşyanın 

gümrüklenmiş değerinin beş misli, eğer eşya ve madde yasak kapsamına giren

lerden ise piyasa değerinin on misli miktarının alınacağı fıkrası eklenmiştir. 

Ayrıca son fıkraya 20 nci maddedeki suçları da işleyen memurlar eklenmiştir. 

Bu maddede anılan suçun unsurlarını da şöyle analize edebiliriz; 

1- Teşekkül halinde kaçakçılık için,· kaçakçılık yapmak maksadıyla 

teşekkül vücuda getirilerek, yani daha önceden anlaşma yapılarak ve bu işi 

maşgale haline getirerek bir teşekkülün fiilen kaçakçılık fiilini işlemiş olunması, 

2- Toplu kaçakçılıkta ise, iki veya daha fazla kimsenin aralarında 

fikri veya fiili bir dayanışmanın bulunması lazımdır. Tesadüfen iki veya daha 

fazla kimsenin bir araya gelişlerini dayanışmadan bahsedilemez. Fikri veya fiili 

dayanışmanın mevcudiyeti için eşyanın birlikte hareket eden sınıklar arasında 

müşeterek olması şart olmadığı gibi, birlikte hareket eden kimselerin bir birle

rinin eşyalarının niteliklerinden malumatları olmasıda şart değildir. 
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Her sanığın eşyası ayrı ayrı ise para cezasının uygulanmasında her 

sanığa kendisine ait eşya üzerinden para cezası verilir. 

3- bu iki halde de eşya kaçak olmalı veya özel kanunlarda açıklanan 

tekele tabi maddelerden bulunmalı, 

4- Her iki haldeki kaçakçılığın ticaret maksadıyle yapılması, 

Bu maddenin son fıkrası ile kaçakçılığın men, takip ve tahkikle mü

kellef memurların 20, 25 ve 26 ncı maddeleri ile 27 nci maddedeki suçları işleme

si halinde cezaları bir misli arttırılmış, farklı cezayı mesuliyet yüklenmiştir. 

işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmeside aynı fıkra hükmüne tabi

dir. Yalnız burada 39/1 maddede aynı kişilerin cezayı mesuliyetleri gösterilmiş

tir. Yani aynı şahısların aynı nitelikteki suçları için iki ayrı kanun maddesi bu

lunmaktadır. Bu durumda 39 /1 tatbik imkanı kalmamaktadır. 

SİLAHLI KAÇAKÇILIK 

11 lçlerinden velev birisi olsun ateşli silahlı olarak kaçakçılık yapan 

şahısların her bir ihakkında yukarıdaki maddelerde yazılı cezalar iki katı ola

rak hükmolunur. 

Kaçakçılığın ateşli silahlı tek ktişi tarafından işlenmesi halinde dahi 

yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır." 

Bu madde hükmüne göre silahın ve sadece ateşli silah olması yeterli

dir. Ve münferit kaçakçılık (Madde: 25) toplu veya teşekkül maydana getirile

rek işlenen kaçkçılık (Madde: 26-27) suçlarını ateşli silahlı işlenmesi halinde 

uygulama alanı bulmaktadır. 

KAÇAKÇILIĞIN DEVLET GÜVENLiĞiNE ZARAR VERMESİ 

"Kaçakçılık suçunun devletin siyasi veya mali ve iktisadi veya aske

ri veya idari güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fail 20 seneden aşağı 

olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde 

para cezası ile cezalandırılır. Ve ayrıca kaçak eşya müsadere edilir. 11 
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2867 Sayılı kanunla taban hapis cezası on seneden yirmi seneye çıka

rılmış, ceza nispeti iki kat arttırılmıştır. 

Bu maddenin uygulanabilmesi için devletin siyasi, mali, iktisadi, aske

ri, idari güvenliğinden birinin bozulmasına yol açabilecek çok büyük çapta ka

çakçılık yapılması gerekir. Ve güvenliğin bir fiil bozulmasıda şart değildir. 

Kaçakçılığın böyle bir sonucu meydana getirmeye elverişli olması yeterlidir. 

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKiBİNDE GÖREVLiLERiN 

ÖLDÜRÜLMESi 

"Kaçakçılığı men ve takip sırasında vazifeden olunlardan birini veya 

ahaliden memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler ölüm cezasına mahkum . 

olurlar. 11 

"Kaçakçılık münasebetiyle T. C. K. nunda yazılı sair bir cürüm işle-

yenler hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın her cürümün cezası ayrı 

ayrı hükmolunur." 

Bu madde kaçakçılık fiillerinde suçların içtimasına ilişkin muhtelif 

müteraki ve mürkkep suç hallerinin uygulanmasına engel olmak maksadıyle 

konmuş istisnai bir hükümdür. Bununla beraber, bu madde müteselsil suç ve 

fikri içtima hükümlerinin uygulanmasına engel teşkel etmektedir. 

KAÇAK EŞYA VE MADDELERİN SİGORTA YAPTIRILMASI 

"Kaçak eşya ve maddelerin yakalanması gibi her hangi bir tehlikeye 

karşı sigorta yapanlar ile yartırınlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve 

yüzbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ve 

ayrıca bu sebeple sigorta. yapan müesseseden yüz bin liradan aşağı olmamak 

üzere hükmedilecek ağır para cezası tahsil edilir. Türkiye dahilinde sigortacı

lık yapmaları men olunur." 

2867 Sayılı kanunla taban ve tavan hapis cezaları a.rttırılmıştır. 

Burada sigortadan maksat belirli bir rizikonun gerçekleşmesi halinde uğranılan 
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zararın tazmin edilmesini ön gören bir sözleşme yapılmasıdır. Sigortalının kaçak 

eşyanın sahibi olması şart değildir. Oüncü şahıs lehine sigorta akteden kişide 

11Sigorta yaptırandır. 11 

KAÇAKÇILJĞA YARDIM EDENLER 

11 25. 26 ve 27 nci maddelerdeki kaçakçılık cürümü lehine veya teşek

küllerin faillerinin hal ve. sıfatlarını bilerek her ne şekilde olursa olsun yardım 

edenler hakkında asıl suçluların o maddeler hükmünce görecekleri cezanın yarısı 

hükmolunur. Bu fiillere Iştirak eden memur ise asıl fail gibi ceza görür. 

Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte girişte tekel kaçağı 

maddelerin hususi kanunlarında yazılı para cezası veya resmi ile CİF değeri top

lamı gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri; bunların çıkışında ve yerli 

tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme faile mahsus olan cezayı 

yarısına kadar arttırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte 

birine kadar eksiltir. Eğer fail bu kanunda yazılı suçlardan dolayı mükerrer 

ise cezası indirilmez. 11 

Bu maddenin tatbik edilmesi için failin işlediği fiilin müstakilen ka

çakçılık sayılan bir fiil olmaması lazımdır. Örneğin; kaçak eşyaya bekçilik yap

mak, fiilen kaçak eşyayı taşımaksızın kaçakçıya yol göstermek, kılavuzluk 

etmek, kaçak eşya olmaksızın kaçakçıyı evinde saklamak, fiilen kaçak malın 

alınıp satılmasına iştirak etmeksizin tesliminde aracılık etmek, müşteri tanıtmak, 

kaçak malın kısa mesafede ve ücreti mukabilinde taşınması, yüklenmesi gibi. 

Yardımcı faillere verilecek para cezalarında esas şudur. Bu kanunun 

46 ncı maddesine göre asli fail para cezasının tamamında, yardımcı failde ken

di hissesine düşen miktar kadar asli failin para cezasından müteselsilen mesul 

tutulur. 
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Son fıkraya göre, kaçakçılıkta indirim hüküm 26 ncı maddesinin kal

dırılmasıyla bu fıkrada tüm kaçakçılık suçlarına teşmil edilmiş, objektif değerlen

dirmeler esas tutularak indirimler ve arttırmalar yapılması hükmü getirilmiştir. 

Yapılacak indirimler veya arttırmalar hem hapis cezalarına hemde para cezalarına 

tatbik edilecektir. 

KAÇAKÇILIKTA MÜHÜR VE . DAMGALARIN TAKLİT EDiLMESİ 

"Gümrük veya tekel idaresinin mühür veya damga veya alameti farika

larını veya bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan 

fek ve tebdil edilerek vey açalarak yahut bunların sahte veya çalışmışlarını 

tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır. 

Ve 25 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı ceza hükümleri uygulanmakla beraber 

bu suçun T.C.K. nunda muayyen olan cezasıyle de ayrıca · cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri selaheyit 

ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklayanlara bir sene

den üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza 

iki kat olarak hükmolunur. 11 

Maddenin yasaklamak istediği fiil, kaçak eşyanın bu nitelikle olduğu

nu gizlemek için, bunun kaçak olmadığını gösterecek dış alametlerin kullanılma

sından ibarettir. Bu suritle eşyanın kaçak olduğu anlaşılmayacak ve ele geçmesi 

ihtimali azalacaktır. 

CEZA EHLİYETiNE HAİZ OLMAYANLAR! KAÇAKÇILIKTA 

KULLANANLAR 

"Ceza ehliyetine haiz olmayanların kaçakçılık suçlarında kullananlar, 

kaçakçılık fiilini terettüp eden cezalar bir misli arttırılmak suretiyle cezalandı

rılırlar. 
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Kaçakçılıkta iştirak veya menfaatleri olmaksızın velayet ve vesayetleri 

altında bulunan ehliyetsizlerin kaçakçılık yapmalarına sebep olanlar veya bu 

hususta ihmalleri görülenlere onbin liradan aşağı olmamak üzere hafif para. ceza

sı ile fiilin tekerrürü halinde üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalan

dırılır. 

KAÇAKÇILIĞI TAKIP VE TAHKiK iLE GÖREVLi MEMURLARIN 

SUiSTiMALi 

"Kaçakçılığın men'i, takibi veya tahkiki ile mükellef bulunan memurla

rın her ne suretle olusa olsun bu konudaki yazılı vazifelerini ihmal veya suistimal 

etmeleri yahut irtikapta bulunmaları veya rüşvet almaları yahut sahtekarlık fiille

rini işlemeleri halinde bu cürümler için kanunun muayyen olan cezaları bir misli 

arttırılarak hüküm ve müebbeten memuriyetten mahruniyet cezası tayin olunur." 

Bu kanunun 3 ncü maddesinde belirtilen asli olarak kaçakçılığı men, 

takip veya tahkikle mükellef tutulan kimselerin bu vazifelerini ihmal veya suisti

mal etmeleri, irtikapta bulunmaları, rüşvet almaları veya sahtekarlık fiillerini 

işlemeleri halinde 36 ncı madde gereğince artırma yapılır. Fakat kanunun 2 nci 

maddesinde sayılan kaçakçılığı ihbarla mükellef olan veya ayrıca istisnai olarak 

kaçakçılığın men, takip veya tahkiki ile mükellef bulunan kimselerin vazifelerini 

ihmal veya suistimal etmeleri halinde 38 nci madde gereğince arttırma yapılır. 

bu kimseler rüşvet, irtikap ve sahtekarlık fiillerini işlediklerinde hiçbir artırma 

yapılmaz. Sadece fiile terettüp eden T. C. K. nundaki cezai hükümler tatbik olu

nur. Böyle olmasa idi, 38 nci maddeyi ayrıca düzenlemeye gerek kalmazdı. 

KAÇAKÇILIĞA MÜSAMAHA EDENLER 

Kaçakçılık yapanlara müsamaha edenler 3 ncü maddede yazılı memurlar

dan · ise kaçakçılığa verilmesi lazım gelen cezaya yarısı miktarı zam ile cezalandı

rılır. Bunun haricindeki memurlardan ise haklarında kaçakçıya veriimesi lazım 

gelen cezanın yarısı hükmolunur. 
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Mensuplarının kaçakçılık yapmalarına müsamaha eden nakliyat müessese 

ve şirketlerinin kaçakçıya hükmolunması lazım gelen para cezası miktarında ağır 

para cezasıyle mahkum edilir. 

Antrepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil veya tahliyede zayi olan 

veya değiştirilen mallar hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu malların 

bedelleri ile resimlerinden taalluk eyledikleri müesseselerin hükmi şahsiyetleri 

malen mesuldürler. 

KAÇAKÇILIK YAPANLAR HAKKINDA GENEL GÜVENLiK GÖZETiMi 

"Bu kanuna göre iki yıldan veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir 

ceza ile mahkumiyet halinde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçılığa 

müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere genel güvenlik gözetimi altında 

bulundurulmak cezası da hükmolunur. 

Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında hürriyeti bağlayıcı cezanın 

miktarına bakılmaksızın aynı hüküm uygulanır. 11 

2867 Sayılı Kanunla getirilen genel güvenlik gözetimi altında bulundur

ma maddenin bundan evvelki şeklinde bahsedilen fakat 13.7.1965 tarih ve 647 

sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi ile uygulamadan kaldırılmış sürgün cezaları

nın yerine geçirilmiş, 2 nci fıkrada da mükerrer olması halinde kaçakçılık suç

larında mahkumiyet yılı şartını kaldırarak uygulanmasını sağlamıştır. 

MESLEK VE SANAT VAZiFELERiNiN VERDİĞi KOLAYLIKTAN 

iSTİFADE KAÇAKÇILIK YAPANLAR 

"Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir· 

ve havada nakliyat yapan şahıslar veya idare veya şirketlerin memur ve adam

ları, han, otel, kahvehane, meyhane, gazino, ticaret ve alış-veriş yapılan 

hususi evler vesair umumi yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat vazife

lerinin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı 
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münferiden işledikleri takdirde haklarında 25 nci maddenin 3 ncü fıkrasında, 

27 nci maddenin 1. ve 2 nci fıkralarında belirtilen şekilde ifa eyledikleri tak

dirde 27 nci maddenin 3. fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp ey

leyecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zam 

olunarak hükmedilir. 11 

2867 Sayılı kanunla değiştirilen bu madde hükmüne, evvelden tered

düte yol açan, teşekkül ve toplu kaçakçılık hallerinde de arttırıcı hüküm tat

bik edilmesini sağlamış, sadece münferet kaçakçılığa teşmil edilmesinden çıka

rılmıştır. 

KAÇAKÇILIKTAN HAKÜM OLAN iNHİSAR MADDELERi BAYiLERi 

Kaçakçılıktan mahkum olan inhisar maddeleri bayilerinin bayi tezke

re ve ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendilerine bir daha inhisar mad

deleri satma izni verilmez. 

GÜMRÜKLERDE YANLIŞ BEYANDA BULUNANLAR 

"Gümrük kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına 

eşya çıkarınlar veya bunları çıkarmak için gümrüklere verdikleri beyanname

lerde cins, envi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticari eşya için kıymet 

bakımından yalnış beyanda bulunanlar hakkında ellibin liradan aşağı olmamak 

üzere ağır para cezasına hükmoıu·nur. 

Şu kadarki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde buna ila

veten ilgili kanun hükümleri de tatbik olunur." 

Bu maddede 1. 11 ve 20 nci maddelerle ilgilidir. Gerçekten 1 nci 

madde sadece ihracı yasak olan eşyayı cezalandırmıştır. Bu itibarla, ihracı 

yasak olmayan bir malı gümrük muamelesine tabi tutulmaksızın ihraç etmek, 

1 nci maddenin kapsamı dışındadır. 11 nci madde ise gümrük kapı ve yolların

dan gayri yerlerden çıkarılmasınıda yasakladığından, esasen bu gibi yerlerden 

ihrç imkanıda mümkün olmayacağından böyle bir maddeye ihtiyaç olduğu açık

tır. 
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Ayrıca 20 nci maddede kapsanmamasından doyalı yasak olmayan eşya

nın ihracında bir takım hileli işlemlere başvurulmasını ayrıca fayda düşünülmüş

tür. 

Ancak, ithal ile ihraç arasındaki fark açıktır. ithalde alınacak bir 

vergi veya resim bulunup bunun kaçırılması söz konusu olduğu halde, ihraçta 

böyle bir durum yoktur. Sadece yasak eşyanın ihracı halinde memleket ekono

misinin zarar görmesi düşünülebilir. Bunun içindirki, kanun 45 nci maddesinde 

de bu fiilin ayrı bir para cezası ile karşılamayı uygun bulmuş, yoksa ihracı bir 

kaçakçılık sayarak 1 nci maddenin kapsamına alınmıştır. 

MÜŞTEREK KAÇAKÇILIK EDENLER VEYA KAÇAKÇILIĞA 

YARDIM EYLEYENLERDEN ALINACAK PARA CEZASI 

11Müşterek kaçakçılık edenlerden veya kaçakçılığa yardım eyleyenler

den alınacak para cezasına, bunlardan her biri müteselsilen kefeldir. 11 

11 Müşterek kaçakçılıktan bahsedilmesi için fiilin birden ziyade şahıs 

tarafından iştirak halinde işlenmesi ve kaçırılan eşyanın sanıkların müşterek 

malı olması icabeder. Fikri ve fiil-i dayanışma ile birden fazla şahsın her biri

nin kendisine ait malı kaçırması halinde müteselsil kefalet tatbik edilmez. 

Her şahıs kendi eşyasını gümrüklenmiş değerinin beş misli ile münferiden so

rumludur. 33 ncu maddenin tatbikatında da mütesilsil kefalet uygulanır. 11 

KAÇAK EŞYA NAKLiNDE KULLANILAN ARAÇLAR 

11 Kaçak eşya veya madde naklinde bilerek kullanılan veya buna te

şebbüs edilen her türlü nakil vasıtalarının da müsaderesine hükolunur. 

Müsaderesi icabeden nakil vasıtaları tahkikat sırasında zaptedilerek en yakın 

gümrük veya inhisarlar idaresine teslim edilir . 11 

Kaçak eşya veya madde haklinde kullanılan kara, deniz ve hava 

nakil vasıtasının müsadere edilebilmesi için, ilk önce bu nakil vasıtasının 

bizzat kaçak eşya ve madde nakline tahsis edilmiş olması gerekir. 
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Buna teşebbüs edenler için de aynıdır. Fer'i olarak bir kullanma ve 

tahsis müsadereyi gerektirmez. Elde taşınması mümkün olan kaçak eşyanın bir 

taksi içinde yakalanması, bu vasıtanın doğrudan doğruya kaçakçılık işine tahsis 

edildiğini göstermez. Bu örnekte kaçak eşyanın bizzat, kara, deniz, hava nakil 

vasıtası olmaksızın istenilen yere naklinin mümkün olmaması şartına bir örnek

tir. Vasıta sahibinin olaydan malumatının olup olmaması önemli değildir. iradesi 

ile teslim edilmesi kafidir. 

KAÇAKÇILIK SUÇUNA iŞTİRAK EDEN ŞAHISLARIN İHBARI 

11 Bu kanunda yazılı kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan 

bir şahıs hükümet memurlarınca haber alınmadan evvel kaçakçılığı ve faillerini 

ve kaçak eşyanın saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçakçılığı men ve 

takip ve tahkiki ile mükellef memurlara haber verirse fiiline terettüp eden 

cezadan muaftır. Ve muhbir ikramiyesine müstehaktır. Haber alındıktan sonra 

fiilin etrafı ile maydana çıkmasına hizmet ve yardım eden şeriklerin cezası ya

rısına kadar indirilir. 

Mürettiple memurlar ihbar ve müsadere ikramiyelerinden müstefit 

olamazlar" 

Maddenin 1 nci fıkrasında "Kaçakçılık suçlarından birine iştirak et

miş bir şahıs 11 ve 2 nci fıkrasında 11 Fiilin ertafı ile meydana çıkmasına hizmet 

ve yardım eden şeriklerin 11 cezası denilmektedir. Bu maddenin uygulanmasında 

bunların önemi vardır. Münferiden işlenen kaçakçılıklarda suça iştirakten ve 

şeri klikten bahsedilemez. bu kanunun 26 ncı, 27 nci ve 33 ncü maddelerinde 

belirtilen suçlar için iştirak ve şeriklik bahis konusu olduğundan, ancak bu 

maddelerde gösterilen suçlar için 49 ncu madde uygulanabilecektir. 
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KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA iFTİRA VE YALAN ŞAHADET 

"Kaçakçılık suçlarını tasni veya başkalarına iftira veya kaçakçılık 

davalarında yalan şahadet edenler ceza kanunun_un bu cürümlerden bahseden 

283, 285 ve 286 ncı maddelerine göre ve üçte bir attırılarak cezalandırılır." 

Suç tasniinden maksat, bir kimsenin işlenmemiş olduğunu bildiği 

bir suçun delillerini hazırlıyarak bir şahsın böyle bir suçu işlediğini yetkili 

mercilere ihbar etmesidir. Uygulamada en sık rastlanılan şekli kaçk eşyayı bir 

kimsenin evine veya eşyası arasına gizledikten sonra ihbar etmek şeklinde teza

hür eder. 

f ftira suçu, bir kimsenin işlenmediini bildiği bir suçun ikna edildiği

ni kovuşturma yapmaya yetkili mercilere ihbar etmesidir. 

Yalan şahadet ise, yemin vererek şahit dinlemeye yetkili bir organ 

huzurunda bildiklerini söylememek veya doğru olarak söylememek halidir. 

KAÇAKÇILIKTAN MAHKUM OLAN MEMURLARA AMME 

HiZMETLERiNDEN MÜEBBETEN MAHRUMiYET CEZASI 

"Doğrudan doğruya kaçakçılık yapmak veya vazifesini suistimal ve

yahut rüşvet almak suretiyle kaçakçılığa sebebiyet vermekten veya cürüm tas

niinden mahkÜm olan memurlara amme hizmetlerinden müebbet mahrumiyet cezası 

da hükmolunur . 11 

Bu madde ile amme hizmetlerinden müebbeten mahrumiyet cezası 

verilebilmesi için, fiilin cürüm neviinden olması lazımdır. istimal veya istihlak 

maksadıyle' kaçak mal bulundurmak kabahat teşkil ettiğinden 51 nci madde hük

mü uygulanmaz. 
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KAÇAKÇILIK SANIĞI HAKKINDA SORUŞTURMA VE YARCILAMA 

HANGi HALLERDE TUTUKLU OLARAK YAPILIR 

"Sanığa istan olunan kaçakçılık suçunun asgari haddinin iki yıl veya 

daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan 

sanığın hürriyetini ispat edemediği veya yukarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan 

dolayı mükerrir bulunduğu takdirde, hakkındaki soruşturma veya yargılama tu

tuklu olarak yapılabilir. 

Türkiye'de belirli ikametgahı bulunmayanlar mahkum oldukları hürri

yeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar dahi hükmedilen para cezasının miktarına göre 

tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler." 

ilgili madde hapis cezasının asgari haddi 6 ay veya daha yukarı ol

ması şek!indeki önceki şeklini de değiştirmiş ve Anayasa Mahkemesinin 27.11.1963 

tarih Esas: 963/293, 963/283 sayılı kararı ile tutuklamayı zorunlu kılan 1 nci fık

rasının iptal hükmü kaldırılarak 2867 sayılı kanunla tekrar gündeme gelmiştir. 

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA TUTULACAK ZABIT VARAKALARINDA 

NELERE DiKKAT EDiLMELiDiR 

"Kaçakçılık suçlarının takibine müteallik zabıt varakaları; 

1- Hangi senenin hangi ayı ve gününde nerede tanzim olunduğunu 

ve yazanların resmi sıfat ve hüviyetlerini, icrası, amirin yazılı iznine bağlı olan 

işlerde bu iznin tarih ve numarası, 

2- Varakayı ve delillerin, suçu vücuda getiren eşya ve alet ve ede

vatını ve nakil vasıtalarının nevi, mahiyeti, miktar ve vasıflarını ve nerede, ne 

suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 

3- Meznunun hüviyeti, sanat ve ikamet mahalli ve ifadesinin muhte

vi olmak ve tanzim eden memur ile maznunu ve varsa hariçten hazır bulunan iki 

kimse tarafından imza edilmek lazımdır. 
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Bu şartları tamamen haiz olarak kanunun üçüncü maddesinde yazılı 

memurlar tarafından tanzim olunan zabıt varakalı hilafı sabit oluncaya kadar mu

teberdir. 

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA GÖREVLi MAHKEME 

"Bu kanunun 12 ve 13 ncü maddeleri ile 14 ncü maddesinin 1 nci 

ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkralarında yazılı fiillerle gümrük memurlarından 

teşekkül edecek komisyonlarca ve 25 nci maddenin 1. ve 2 nci fıkraları ile 44 

ncü maddede yazılı fiillere •••. mahalli Sulh Ceza Mahkemesince ve bunlar dışın

da kalan suçlarda Asliye Ceza mahkemesince bakılır. 

Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara karşı suçlu veya gümrük 

idaresinin komisyon dahil bulunmayan amiri tarafından tebliğ tarihinden itibaren 

bir hafta içinde Sulh Ceza mahkemelerine itiraz olunabilir. Sulh Ceza mahkemele

rinden verilen hüküm veya karar katidir."' 

Maddenin son fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olduğun

dan bu konuda C.M.u.K.nun 305 nci maddesi uygulanır. Buna göre 1000 liraya 

kadar verilen hafif para cezaları veyukarı haddi 2000 lirayı geçmeyen para ce

zasını gerektiren suçlardan dolayı verilen beraat kararları kesindir, temyiz 

edilemez. Bunun dışında Sulh Ceza mahkemelerinde verilen her türlü kararlar 

temyiz olunabilecektir. 

Şurasıda önemlidirki, 1402 Sayılı kanuna 1980 yılında eklenen ek 

madde 4., bazı kaçakçılık suçlarına Sıkıyönetim Mahkemelerinde zaman kaybına 

bakılmaksızın bakılabileceği, fakat askeri mahkemelerde görülmesine lüzum gö

rülmeyen davaların Sıkıyönetim Komutanlarınca adli mercilere devredileceği, 

bunların görevsizlik kararı verebileceklerini ve Sıkıyönetim Mahkemelerine de 

1981 hükümlerinin uygulanacağını hükme bağlamıştır. 
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KAÇAKÇILIKTA PARA CEZALAR! 

"Kaçakçılıktan dolayı gerek bu kanuna ve gerekse hususi kanunlara 

göre hükmolunan para ce2:alarına ait ilam Cumhuriyet Savcılığı tarafından re'sen 

alakalı idarelere verilir. Bu ilamlarla gümrük komisyonlarınca verilip katileşen 

kararların taalluk ettikleri para cezalarını ödemeleri, bu idarelerce amme alacak

larının tahsili usulü kanununa göre çıkarılacak bir ödeme emri ile mahkuma teb

liğ edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında para ödenmediği takdirde 

aynı kanunun hükümleri dairesinde mahkumun mallarına müracaatla infaz yoluna 

gidilir. Mahkumun haczi ve satılması caiz malları bulunmaz veya bu suretle haczi 

tahakkuk ederse ve bu para cezası alakalı idarece aynı kanunlara göre tecil edil

mezse ilam hapse çevrilip infaz edilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına iade olunur. 

Hafif ve ağır para cezaları 647 sayılı cezaların infazı hakkındaki 

kanunun 5 nci maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir. 

Para cezasından mahkumun cezasını çektiği her gün için hürriyeti 

bağlayıcı cezaya çevrilen miktar indirildikten sonra geri kalan para ödenirse 

yerine kaim olan hürriyeti bağlayıcı ceza infaz edilmez. 

Para cezası yerine çektirilen hapis ve hafif hapis cezaları 3 seneyi 

geçmez. 

Cumhuriyet Savcılığınca tahsil olunacak para cezaları alakalı idare-

lere verilir. 11 

647 Sayılı kanunun 5 nci maddesinin 6. ve 9 ncu fıkralarına göre 

1918 sayılı kanuna göre verilecek tazmini mahiyetteki para cezalarının ödenme

sinde 100 lira ve artığı bir gün hesabı ile hapis cezasına çevrilir. Artıklar 

hesaba katılmaz, ancak tazmini mahiyet eski para cezası 100 liradan az ise 

1 gün sayılır. 

Eğer tazmini mahiyetteki para cezaları ayrı ayra özel kanunlara 

göre verilmiş ise bu halde her eşya için kendi özel kanunlarına göre ayrı ayrı 
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para cezas.ı ve 56 ncı madde tatbiki suretiyle hürriyeti bağlayıcı cezaya çevirmede 

verilmiş olan her para cezası . için ayrı ayrı-ı hesaplanacaktır. Para cezaları topla

nan netice üzerinden 56 ncı madde tatbiki ile hürriyeti bağlayıcı ceza tertip olun-

maz. 

GÖREVLi MEMURLARCA KAÇAKÇILIK OLUYLARINDA TANZiM 

EDiLEN ZABIT VARAKALARI VE TAHKİKAT EVRAKININ 

CUMHURİYET SAVCILIĞINA VERiLMESİ 

11 56 ncı maddede yazılı suçlar hakkında ait olduğu idarelerin memur

ları tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat evrakı iktiza eden 

takiplerin yapılması için bir müzekkere ile Cumhuriyet Savcılığına verilir. Bu 

idare memurları, iş bu müzekkerelerle şahsi hak davacısı ve müdahaleci sıfatı 

alırlar ve C.M.U.K. nun bunlara verdiği hakları kullanabilir. 

Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili idarelere, hazırlık so

ruşturması sırasında Cumhuriyet Savcılarınca, son duruşma sırasında mahkeme

lerce bilgi verilir. 

Kaçakçılık davalarında al~kalı idarelerin müdahale etmemiş olması mah

kemelerce kaçak eşyanın müsaderesine ve kaçak hakkında para cezası hükmedil

mesine mani olmayıp bu cezalar asli ceza ile birlikte re'sen karar altına alınır. 11 
• 

Kaçak eşya ile ilgili idare memurları mahkemelerce gereklitahkikatın 

yapılması için verecekleri müzekkerelerle müdahil sıfatını alırlar. Mahkemece mü

dahillik hususunda ayrıca bir karar verilmesine tuzum yoktur. Müdahale dilekçe

sinin verilmesi yeterlidir. Cumhuriyet Savcılığına verilen müzekkereler müdahil

lik için kafi değildir. 

KAÇAKÇILIK SUÇLARINI TAHKİKAT VE TAKİBATTA 3005 SAYILI 

KANUN HÜKÜMLERiNiN UYGULANMASI 

"Bu kanun hükümlerine muhalefet edenler hakkında yapılacak tahkikat 

ve takibat 3005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a) bendindeki mahal ve aynı 
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kanunun lJ ncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın mezkür hüküm

lerine tefrikan icra olunur. 

Mahkemece bu kanuna göre hükmedilecek cezalar tecil edilmez. 

Meznunların duruşma sırmındaki diğer bir suçu olduğu anlaşılırsa bile 

bu hal davaların birleştirilmesine sebep teşkil etmez. 

Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç, gereç 

ve makinalar zapt olunupta; 

1- Sanığın kim olduğu tesbit edilememişse, 

2- Duruşmanın muvakkaten tatiline karar verilmiş ve bu durum altı 

ay devam etmiş ise, 

3- Eşyanın müsaderesine karar verilir ve beş gün için keyfiyet müna

sip vasıtalarla ilan edilir. ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgililerce yet

kili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı kesinleşir . 11 

Bu maddedeki mahkemece bu kanuna göre hükmedilecek cezalar tecil 

edilemez hükmü, 2248 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Bu itibarla kanuni hudutla

rı içinde kalmak şartı ile tecil hükümleri 1918 sayılı kanuna göre verilecek ceza

larda kullanılacaktır. Ancak, tecilin tazmini mahiyetteki para cezalarına tatbik 

imkanı yoktur. 

Sanığın kim olduğu tesbit edilmemişse müsadere kararı Cumhuriyet 

Savcılığınca Asliye Ceza Mahkemesinden istenecektir. Duruşmanın muvakkaten 

tatiline karar verilmiş ise, bu kararı veren mahkeme, karar tarihinden itibaren 

altı ay geçmiş ise müsadere kararına herhangi bir talebe lüzum kalmadan re'sen 

verecektir. 

KAÇAK MAL VEYA EŞYA YAKALANMASINDA VERiLECEK iKRAMiYE 

"Yasak veya kaçak şüphesi ile mal veya eşya yakalanması halinde 

müsadir ve muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir. 
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1- Kaçak şüphesi ile yakalanan ve 24. madde gereğince tasifye edilecek 

eşyalarda; çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti, ödenecek 

ikramiyelerde esas alınır. Giriş kaçağı eşyanın CİF kıymeti, gümrük idaresince, 

çıkış kaçağı eşyanın FOB kıymeti mahallin en büyük mülki amiri veya görevlendire

ceği memurun başkanlığında gümrük ve hazine yetkilileri ile belediye temsilcisi ve 

varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet tarafından tesbit edilir. Bu şekilde 

tesbit edilen kıymetin kaçak eşya; sahipli yakalanmışsa yüzde elti, sahipsiz olarak 

yakalanmışsa yüzde yirmibeşi müsadir ve muhbirlere ikramiye olarak ödenir. 

Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kağıdı ve oyun kağıdı ile tekele tabi 

eşyanın muhbir ve müsadirlerine Gümrük ve 1ekel Bakanlığınca tesbit edilecek 

yerli emsali, yerli emsali yoksa CiF kıymeti üzerinden yukarıda belirtilen oranlara 

göre ikramiye ödenir. 

2- 6135 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki 

kanunun 12 nci maddesine muhalif suçlardan yakalanan silah ve mermiler ile Türk 

Ceza Kanununun 12. maddesine muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler 

ile T.C.K. nun 264. maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay 

tarihine göre Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınarak, 

sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi, sahipsiz yakalanması 

halinde değerinin yüzde yirmibeşi üzerinden ikramiye ödenir. 

3- Uyuşturucu madde yakalamalarında; her türlü uyuşturucu maddenin 

birim miktarı için, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek sabit bir rakam her yıl 

bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak 

değeri sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddeer için tamamı, sahipsizler 

için de yarısı ikramiye olarak ödenir. 

4- Üçüncü bendin uygulanmasında; yakalanan uyuşturucu madde, bi

rim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul 

edilen miktarı oranı üzerinden ikramiye verilir. 
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5- Dağıtılacak ikramiyenin yüzde ellisi muhbirlere, yüzde ellesi müsa

dirlere verilir. İhbar yapılmadan vuku bulan yakalama olaylarında ikramiyenin ta

mamı müsadirlere ödenir. 

Bu kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti bulunan kişiler 

muhbir sıfatını kazandıkları takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. 

Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muhbir ikra

miyesi ödenmez. 

Mahalle ve köy muhtarları ile 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 mad

dede yazılı ödemelerden yararlanırlar. 

6- Bu maddede belirlenen ikramiyeler; 

A- Birinci bentde belirtilen kaçak eşya; 

a- Sahipli yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını müteakip 

eden üç ay içinde, diğer yarısı mahkÜmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kara

rının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 

b- Sahipsiz olara·k yakalanmış ise 58 nci maddede öngörülen müsadere 

kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 

c- 20 nci maddeye göre yakalanan eşyanın müsadereye konu olan mik

tarı üzerinden hükmün kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 

B- ikinci bentde belirtilen madde ve eşyanın Milli Savunma Bakanlı-

ğınca teslim alınmasını takip eden üç ay içinde, 

Milli Savunma Bakanlığınca; 

C- Üçüncü bentde belirtilen uyuşturucu maddeler; 

a- Sahipli olarak yakalanmış ise yarısını, kamu davasının açılmasını 

takip eden üç ay içinde, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hüküm veya müsadere 

kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, 
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b- Sahipsiz olarak yakalanmış ise müsadere kararının kesinleşmesini 

takip eden üç ay içinde, 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne teszlim edilenler için bu 

genel müdürlüğün ilgili olduğu Bakanlıkça, diğerleri için Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığınca, 

Bütçelerinin ilgili tertibinden ödenir. 

7- Bu maddenin birinci bendinde gösterilen kaçakçılık suçlarına teret

tüp eden para cezalarının tahsilini müteakip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve 

kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekalet ücretlerinin yüzde otuzu, ka

çakçılık davalarının takibi ve müdafasında kaçak eşyanın muhafaza işlerinde ve 

para cezalarının tahsilinde görev yapan Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına 

yönetmelikte belirtilen esaslara göre tevzi edilmek üzere emanet hesabına alınır. 

bu cezalardan arta kalan meblağ hazineye irat kaydedilir. 

8- Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler vergi, resim ve harca tabi 

değildir. 

9- Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine 

bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığın men takip ve tahkikiyle görevli olanlar ile bu 

maddenin 5. maddesinde zikredilen kişiler hak kazanır. 

10- Bu madde gereğince müsadirlere verilecek ikramiyenin yıllık tutarı 

ek göstergeler hariç birine derecede son kademe Devlet memuru aylıği bürüt mik

tarının 20 katını geçemez . 11 

EK MADDELER 

Kaçakçılıkta Emniyet Bölgeleri; 

"Ek Madde 1- Kaçakçılığın takibi içil lüzum görülen yerlerde icra ve

killeri heyeti ile Emniyet Bölgeleri ihdas olunur. 

Emniyet bölgeleri dahilinde hükümetçe gerekli engelleme tedbirleri 

alınır. icap ederse umumi hükümler dairesinde arazinin istimlakı yahut bu bölge

lerde oturanların iskan kanunu hükümlerine göre başka yerlere nakil. . . . . ve 

iskanları cihetine gidilir." 
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Ek 1 • madde cezai müeyyide ihtiva etmez. Kaçakçılığı önleyici mahiyet

te tedbirlerden bahseder. 

Bakanlar Kurulu 20.5.1958 tarih ve 10347 sayılı, 31.8.1959 tarih 

4/1211LJ sayılı ve 12.2.1963 tarih 6/1208 sayılı kararları ile bu yetkiye istinaden 

nerelerin daimi emniyet bölgesi, nerelerin tedbirler bölgesi olduğu açıkça tesbit 

edilmiştir. 

Tesbit edilen bu emniyet bölgelerine hangi şartlarla hayvan ve madde 

sokulabileceği, bölge içerisinde hangi şartlarla nakil yapılabileceği ve stok yapıla

bileceği halen 8 /2543 sayılı ve 13.3.1981 tarihli karar ile belirtilmiştir. Bu karar 

hükümlerine riayetsizlik Ek 2. madde ile müeyyide altına alınmıştır. 11 

26.7.1983 tarih ve 2867 sayılı yasa ile 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı 

kanuna 29.8.1956 tarihli ve 6829 sayılı kanunla ilave edilen ek madde 2 aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir." 

"Ek Madde - 2: 

1- Bakanlar Kurulunca miktarıyle birlikte tesbit ve ilan olunacak mad

de ve eşyaları !Çişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tayin edilecek merci

lerden 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. 

2- Emniyet bölgelerinde istihsal, imal veya sair suretle tedarik edil-

miş olan yahut gerekli izin verilmiş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa dahi, 

bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahallerini, talepte bildirile

cek müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye 

kadar hapis ve kaçağı sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç değeri miktarınca, değe

rinin tesbiti mümkün olmayan hallerde onbir liradan aşağı olmamak üzere ağır para 

cezası ile cezalandırılırlar. 
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3- Gümrük Kanununun 19. ve 20. maddelerine dayanılarak çıkarılan 

hükümet kararlarına veya ithal veya ihracı lisans veya izne bağlı eşya ve mad

deler hakkında kayıt ve şartlara aykırı olarak veya izin veya lisans alınmadığı 

halde alınmış gibi gösterilerek herhangi bir madde ve eşyayı yurda ithal eden

ler veya yurttan çıkaranlar veya bu fiillere teşebbüs edenler bir seneden beş 

seneye kadar hapis ve yirmibin liradan az olmamak üzere ağır para cezası ile 

cezalandırılırlar. 

Suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere 

edilmemesi halinde, eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer 

tesbit edilmezse yirmibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmo

lunur. 

4- Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak Bakanlar Kurulu 

kararıyla verilen yetkiye dayanılarak İÇişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla

rınca ortaklaşa neşir ve ilan edilerek tebliğlere uymayanların üç aydan bir se

neye kadar hapislerine, suç konusu eşya veya maddelerin müsaderesine, müsa

dere mümkün olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca para ce

zasına hükmedilir. Suçluların bu hareketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş 

ise mezkür suçtan dolayı cezalandırılırlar. 

5- (3) ncü fıkraya giren suç eşya gümrüklerde iken meydana çıka

rılmış olsa dahi 60 ncı maddedeki esaslar dairesinde ikramiye ödenir. 

6- Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli taraf3ından 14. mad

denin 3 ncü fıkrasında yazılı olduğu şekillerde gözlenip (3) ncü fıkraya aykırı 

olarak yurttan, eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna teşebbüs edilmesi hal-:

lerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsadere

sine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına karar verilir. 

Madde veya eşya sahibi bunların para cezasına esas olacak değeri

nin bir mislini gümrük idaresine rızası ile verirse keyfiyet mezkür idarece 

tesbit, eşya veya madde müzadere edilerek hakkındaki takibattan vazgeçilir. 



80 

Madde veya eşya sahibi bir ay içinde para cezasını yetkili Sulh Ceza 

mahkemesine kıymet ve müsadere bakımından itirazda bulunabilir. 

Gizlenerek çıkarma hali mevcut değil ise yalnız eşyanın çıkarılmasına 

müsaade edilmez. 26.7.1983 günlü ve 2867 sayılı yasa ile 7.1.1932 tarihli ve 1918 

sayılı kanuna aşağıdaki ek maddeler ilave olunmuştur. 

"Ek Madde: 3- 1615 Sayılı Gümrük Kanunu ile 1567 sayılı Türk Para

sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna istinaden; gümrük vergilerinden muaf 

tutulan veya vergili olarak ithal olunan zati· eşyasını, hediyelik eşya ve ev eşya-

sını; 

a- Ticari amaçla toplayanlar veya depolayanlar, 

b- Ticari amaçla toplanmış veya depolanmış ve bu eşyayı satışa arz 

eden veya satanlar, 

Yede aydan beş seneye kadar hapis ve onbin liradan aşağı olmamak 

üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca eşyanın da müsaderesine hükm

olunur." 

Ek Madde : ıı- Bu kanan kapsamına giren suçların son soruşturması

nın yapılacağı yerdeki mahkemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde 

bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında bakılır. 

Bu davaların özelliğide dikkate alınarak iş sayısının o mahkeminin ba

kabileceği azami miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara ayrı derecedeki 

sıra sayısı takip eden mahkemede bakılır. 

Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halin

de bu mahkemeler diğer davalara da bakarlar." 

"Ek Madde : 5- Kısıtlayıcı diğer kanun hükümlerine ek olarak her 

türlü kaçakçılık suçlarından dolayı ağır hapis cezasıyla mahkÜm olanlar, affa 

uğramış olsalar bile, 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı kanunun 4 ncü maddesin

de sayılan kuruluşlarda çalıştırılamazlar. 
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"Ek Madde : 6- Bu kanunun 11 nci maddesine göre silah kullanmala

rından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılanlar, bağlı bulunduğu 

kurum tarafından avukat sağlanır, veya sanığın vekalet verdiği avukatın ücreti, 

avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır. Ve sanık bu 

suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmanın devamı süresince görevden uzak

laştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlemleri uygulanmaz." 

1918 SAYILI KANUN KAPSAMINA GiRMEYEN ÖZEL KAÇAKÇILIK 

SUÇLAR! 

Bazı kanunlar belirli mal ve maddelerin Türkiye'ye ithalini, Türkiye' 

den ihracını yada Türkiye'de imalini yasaklamakta ve aksine davranışı suç say

maktadır. Bunlar 1918 sayılı kanuna nisbeten özel kanunlardır. Bu durumlarda 

özel kanun hükümleri uygulanır. Tabi ki özel kanunun 19181e atıf yapmadığı 

hallerde. (4) 

Bu tip özel kanunlar epey fazla olmasına rağmen, uygulamada en 

sık rastlananlar, inceleyeceğiz. 

A- GÜMRÜK KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLAR! 

1918 Sayılı kanun, esasda gümrük mevzuatının getirdiği düzenleme

nin bir müeyyidesini teşkil eder ve kaçakçılık kanununun uygulanmadığı haller

de gümrük kanunundaki müeyyideler uygulanır. Nitekim gümrük kanununun 150 

nci maddesinde şu hüküm yer almaktadır. 

"146 ve 149 ncu maddelerde ceza tayin edilen fiiller hakkında kaçak

çılık vesair ceza koyan kanunlara göre tahkikat yapılıp bu kanunda tayin edilen . 

cezalardan daha ağır bir ceza ile mahkÜm edilenler hakkında aynı zamanda bu 

bölümdeki cezalar verilmez. 11 

(4) Erman Sahir. Kaçakçılık Suçları (İstanbul-1981) S.761 
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Görüldüğü gibi fiilen kaçakçılığa dönüşmesi ile birlikte gümrük kanu

nuna muhalefet de ortadan kalkar. Bu hüküm geçici olarak ithal edilen eşyanın 

süresinde ihraç edilmeyip yurt içinde satılması halinde tatbik edilecek kanun 

açısından farklı uygulamalar getirmiştir. 

Yargıtay bu fiil hakkında önceleri gümrük kanununun uygulanmasını 

ve bu kanunun öngördüğü para cezası ile yetinilmesini kabul ettiği halde, bu 

fiil hakkında daha sonradan kaçakçılık kanununun tatbik edilmesi gerektiğini 

benimsemiştir. 

Şurasıda önemlidir ki mal aynı olduğu halde gümrük tarife cetvelin

de yazılı 11 Di1 11 in beyannamede kullanılması halinde "Gümrük Kanununda yer 

alan idari para cezasına karar verilemiyeceğini ve gümrük vergisinin bir yıl, 

cezanın ise beş yıl geçmekle zaman aşımına uğramıyacağına hükmedilmiştir." 

B- TEKEL KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLARI 

Bir maddiye tekel altına alan, kanun ve maddenin üretilmesine, ya

pılmasına, satılmasına, ithali ve ihracını da düzenler. Kaçakçılık kanununda te

kel altına alınmış bir maddenin ithalini, ithale teşebbüsünü, satılmasını, satın 

alınmasını, saklanmasını, kullanılmasını, yapılmasını kaçakçılık sayarak cezalan

dırmıştır. 

Ancak, bazı tekel kanunları bu fiilleri özel olarak düzenlemişlerse, 

artık geçerli olan kaçakçılık kanunu değili, bu özel kanun uygulanır. 

Örneğin, satış belgesi olmadan tekel maddesini satmak 1177 sayılı 

kanunun 93 ncü maddesinde öngörülen bir fiil olduğundan kaçakçılık sayılmaz. 

Bunun gibi izinsiz şarap satmak, yabancı menşeyli rakı bulundurmak, temyiz 

kudresine haiz olmadan tütün tarımı yapmak, ambarlama süresi içinde veya bu 

süreyi takip eden 30 gün zarfında tütün zimmetini teslim etmemek, ruhsatsız 

ve fazla fiyatla rakı satmak, noksan tütün teslim etmek, serbest olduğu ilan 

edilen yerlerde tekele bildirmeden tütün ekmek, fazla fiyatla sigara satmak, 
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bölge dışına sigara nakletmek, nakliye tezkeresi ile belirli bir yere götürülmesi 

gereken tuzu başka bir yere götürüp satmak, Yargıtayın çeşitli tarihlerdeki 

kararlarına istinaden kaçakçılık fiilini oluşturmaz. 

Ancak, bazı kanunlarda, belirli fiiller hakkında kaçakçılık kanununun 

uygulanacağı açıklanmıştır. Örneği, LJ250 sayılı ispirto ve ispirtolu içikiler hakkın

daki kanunun 2LJ. maddesinde şu hüküm yer almaktadır. Bu kanunla inhisar altına 

alınan ve inhisar veya hususi istihlak resmine tabi tutulan maddelere konulan in

hisar idaresine ait mühür, damga,· ferik kontrol veya alametleri, bandrol veya 

etiketleri tahrif veya taklit ederek konulduğu eşyadan kaldırarak, değiştirerek 

veya her ne suretle olursa olsun, tedarik ederek kaçak maddelerde kullananların 

hareketleri kaçakçılık sayılır ve haklarında 1918 sayılı kanunun 256 ncı maddesin

de yazılı cezalardan başka 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ve suçun 

T. C. K. daki muayyen olan cezasına hükmolunur. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alamet ve bandrol veya etiketleri selahiyet 

ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklayanlar hakkında 6 

aydan 2 seneye kadar hapis cezası ile birlikte 100 liradan 500 liraya kadar ağır 

para cezasına hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alakalı memurlar tarafından işlenmiş ise bu 

cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

Bilindiği gibi bu fiil kaçakçılık kanununun 54 ncü maddesinde de 

düzenlenmiştir. Yine 4250 sayılı kanunun 37 nci maddesinde şöyle demektedir. 

"Bu kanunla inhisar altına alınan maddelerin kaçakçıları hakkında 1918 sayılı 

kanun hükümleri de tatbik olunur. Bu kanuna göre inhisar altına almayıp, imal 

ve satış gibi muamelelerden bir veya bir kaçı dolayısıyle inhisar veya istihlak 

resmine tabi bulunan maddeleri bu resimden kaçıranlardan, kaçırdıkları madde

lere ait resimler ağır para cezası olarak alınır ve tutulan kaçak maddeler müsade

re edilir. 

1918 Sayılı Kanunun 14/1 maddesi hükmü mahfuzdur. 
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Kaçak maddelerin, kaçakçı ortak veya yataklarının elinden çıkmış 

olması veya istihlak edilmiş bulunması gibi sebepler müsaderesi kabil olmazsa 

resimlenmiş değeri kadar ağır para cezası ahr:ıır. 

Her iki halde de, kaçakçı hakkında 1918 sayılı kanun hükümleri tat

bik olunur. 

Bunlardan imal dolayısıyle resme tabi olanların amillerinden hareket

lerinin ağırlığına göre imal müsadesi de inhisarlar idaresince geri alınabilir." 

3078 Sayılı Tuz Kanununun 15 nci maddesi "Tezkeresiz nakledilen 

tuzlar kaçak sayılır." hükmünü ihtiva ve bu hükmün 1918 sayılı kanun uygula

masına mesnet teşkil etmektedir. Yine tuz kanununun 27. maddesinde de 1, 15, 

16, 21, 25 nci maddelerde ve 22 nci maddenin son fıkrasında yazılı bulunan suç

ları işleyen ve ecnebi memleketten Türkiye'ye kaçak tuz sokanlar hakkında ay

rıca 1918 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

1 nci madde mucibince tuz inhisarına izin verenlerin kaçakçılık yap

maları veya kaçakçılığa teşebbüs etmeleri halinde haklarında 1918 sayılı kanun 

tatbik edilmekle beraber ayrıca 500 lira ağır para cezası hükmolunur. istihsal 

iznide hükümsüz kalır." 

Bu hükmün uygulanması için nakledilen tuzun izinsiz olarak istihsal 

edilmiş olması şarttır. Tuz izinli olarak istihsal edilmiş olupta nakliye tezkeresi 

ile bir yerden başka bir yere nakledilmekte ise, kaide olarak kaçakçılık kanunu 

hükümleri uygulanmaz. Bununla beraber, nakliye tezkeresinde yazılı olan süre 

geçtikten sonra naklidelen tuzun tezkeresiz nakledilmiş sayılacağına ve kaçak

çılık teşkil edeceğine, sürenin mühim sebeplerle geçirilmesi halinde fiilin huku

ka uygun addedileceğine karar verilmiştir. 

4223 Sayılı kahve ve çay inhisarı kanununun 1 o. maddesinde de 

1918 sayılı kanuna atıf yapılmakta, ayrıca kaçakçılık fiilleride sayılmaktadır. 
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Gördüğümüz tekel kanunlarında öngörülen ve fakat kaçakçılık kanunu

nun kapsamına girmeyen suçlardan dolayı verilen para cezaları idari nitelik arzet

tiğinden Gümrük ve Tekel Bakanlığının muvafakatı ile hükümden evvel veya kati

leşmiş olsun olmasın hükümden sonra idarenin bu cezalar için salh olma, takip ve 

tahsilden vaz geçme hakkı mevcuttur. 

C- ATEŞLi SiLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER 

HAKKINDAKİ KANUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLAR! 

6136 Sayılı bu kanun, ateşli silaların, mermilerin, bıçakların ve münha

sıran saldırı ve savunmada kullanılan diğer aletelrin memlekete sokulmasını, yapıl

masını, satılmasını, satın alınmasını, taşınmasını, bulundurulmasını düzenlemekte 

(Madde: 1-) bu silah ve aletlerin memlekete sokulmasını birkaç istisna dışında 

yasaklamıştır. (Madde: 2) Bu yasak aynı silah ve aletlerin memleket içinden ya

pılmalarına, (Madde: 3,4) satılmalarına, satın alınmalarına, taşınma ve bulundurul

malarına da şamildir. (Madde: 5) 

Asıl kaçakçılığı düzenleyen maddesi 12. maddedir. Bu madde de ka

çakçılık kanunundaki sistem benimsenmekte, ancak cezalar bir hayli ağırlaştırıl

maktadır. Bununla beraber, özel kanunda hüküm bulununca, genel kanun uygu

lanamıyacağından silah, mermi, bıçak ve diğer aletlerin ithali, imali, nakli, satıl

ması, satmak maksadıyle bulundurulması halinde kaçakçılık kanunu uygulanmaz. 

Evvelden Yargıtayımız silah kaçakçılığında T. C. K. nun 79 ncu madde

sine göre cezası en ağır olan kanun hükmünü uyguluyordu. Yen ideğişen 6136 

sayılı kanunun 16. maddesine göre "Bu kanun kapsamına giren suçlarda kaçak

çılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz. 11 

Şurasıda doğrudurki, bir özel kanun düzenlendiği konularda_ genel 

kanunu sınırlar; bu düzenlemenin dışında kalan hususlarda genel hükümler ge

çerliliklerini sürdürürler. 
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Bu itibarla suçun unsurları ve özellikle ceza konusunda bu ceza 

daha hafif olsa dahi 6136 sayılı kanun uygulanırsada, diğer mevzularda 1918 

sayılı kanuna itibar edilir. 

Silah kaçakçılığında 1918 sayılı yasanın değilde 6136 sayılı yasanın 

12 ve 14 ncü maddelerinin uygulanması, silah kaçakçılarının beyan (deklare) 

gümrük sisteminden yararlanmalarını önler. Yargıtayımıza göre, silah yasak 

bir alet olduğu için yurda sokulması sırasında, girişti, gümrüğe beyan suçlu

luğu kaldırmaz. Yargıtayımız, mermi ve silah şeklinde cezanın asgari haddinden 

yukarı çıkılmamasını bozulma sebebi saymış, ruhsatlı tabancada altı adet yaban

cı menşeyli menri bulundurmanın 6136 sayılı kanunun 13. maddesindeki suçu 

oluşturduğu sonucuna varmıştır. 6136 Sayılı kanun ihraçtan bahsetmediğine 

göre, bu konuda genel kanun sıfatıyle kaçakçılık kanunu uygulanır. 

Şurasıda önemlidirki, 6136 Sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer 

alan yurda silah sokmak, imal etmek, nakletmek, satmak ve bu maksatla bu

lundurmak suçlarını işleyenler, bu suçları Sıkıyönetim bölgelerinde ve Sıkıyö

netim ilanından üç ay öncesine kadar işlemek kaydıyla Sıkıyönetim Askeri Mah

kemelerinde yargılanırlar. (1402 Madde 13/8) Bundan başka silah ve mermi 

ithal ve ihracı suçlarını işleyenlerin fiillerine iştirak halinde olmasa bile, bun

lara her ne şekilde olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kimselerin davalarınada 

Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılır. (1402 S.K.Mad.14) Bu suçlar Sıkı

yönetimin ilanından sonra işlenmişlerse, cezaları 1 /3'den iki katına kadar ceza

nın o suç için muayyen azami haddini aşmamak şartı ile artırılır. Para cezasına 

veya tedbire çevrilemez, tecil olunamaz, sanığın duruşması~daki iyi hali sebebi· 

ile T.C.K. nun 59. maddesi uygulanmaz. (1402 S.K. Mad. 17) Sıkıyönetim 

mahkemesince verilen 3 seneye kadar hürriyeti bağlayıcı cezalarla mahkumiyet 

hükümleri temziy olunamaz. (1402 S.K. Madde: 18/8) 
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O- ESKİ ESERLER KANUNUNDA YER ALAN KAÇAKÇILIK SUÇLAR! 

25.4.1973 günlü 1710 sayılı "Eski Eserler Kanunu" 23.7.1983 günlü 

18113 sayılı Resmi GAzetede yayınlanan 21.7.1983 günlü 2863 sayılı "Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu II ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Karuma Kanunu 3. madde

sinde; 

1- "Kültür Varlıkları", tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, 

kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstündeki, yer altındaki veya 

su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır. 

2- "Tabiat varlıkları", ideolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi 

devirlere ait olup ender bulunanları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından 

korunması gerekli, yer üstünde ve yer altında veya su altında bulunan değer

lerdir. 

3- "Sit"; tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyet-

lerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 

özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan 

ettiği yerle ve · tesbiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olanlardır. 

Tarif ettikten sonra, bunların yurt dışına çıkarılmasını (Madde: 22) 

de düzenlenmiştir. 

Yurt dışına çıkarma yasağı; 

Madde: 32- Yurt içinde korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat 

varlıkları yurt dışına çıkarılamaz. Ancak maili çıkarlarımız dikkate alınarak, 

bunların her türlü hasar, zarar, tehdit veya tecavüz ihtimaline karşı, gideceği 

ülke makamlarından teminat almak ve sigortalanmak şartı ile, yurt dışında geçi

ci olarak sergilendikten sonra geri getirilmelerine; Kültür ve Turizm Bakanlı

ğınca teşkil edilecek yüksek öğretim kurumlarının Arkeoloji ve sanat tarihi 

bilim dallarının başkanlarından oluşan bilim ve kurulunun kararı ve Kültür ve 

Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir. 
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Müzelik eserlerin alınıp satılmasını (Madde: 25), ruhsatname almaksı

zın kültür varlıklarının ticaretini (Madde: 27) yasaklanmış ve bu yakaslara aykırı 

hareketi; 

Madde: 68- Yurt dışına çıkarma yasağına aykırı hareket edenlere, beş 

yıldan on yıla kadar ağır hapis, yüzbin liradan üçyüzbin liraya kadar ağır para 

cezasına hükmolunur. 

Ayrıca kültür ve tabiat varlığına el konularak müzeye teslim edilir. 

Bu fiillerin işlenmesi sırasında kullanılan her türlü eşya ve araçlara 

el konulur. Kamu kuruluşlarına ait eşya ve araçlar bu hüküm dışındadır. 

Buna karşılık yurt dışından kültür varlığını getirmek serbest barıkıl

mıştır. (Madde: 33) 

Görüldüğü gibi kanunda herhangi bir hüküm bulunmamakla beraber 

2863 sayılı kanun kapsamına giren suçlarda 1918 sayılı kaçakçılık kanunu uygulan

maz. Nitekim Yargıtay bu suçlarda kaçakçılık kanununu uygulamamıştır. 

Cezaların arttırılması, (Madde: 75) 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitap, onuncu babının 1. ve 2 nci fasıl

larında yazılı suçların konusu bu kanun kapsamına giren kültür varlıkları ise, 

muayyen olan ceza üçte birinden az olmamak üzere, iki katına kadar arttırılarak 

hükmolunur. 

E- SAĞLIKLA iLGiLi KONULARDA YERALAN KAÇAKÇLIK 

SUÇLARI 

Sağlıkla ilgili bazı kanunlar bir takım ilaç ve aletlerin Türkiye'ye itha

li için daha önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ruhsat veya izin alınma

sı şartını koymuşlardır. 

Nitekim 1262 sayılı ispençiyarı ve tıbbi müstahzarlar kanununun 3. 

maddesine göre hariçte yapılan ispençiyarı ve tıbbi mustahzarların ithalinden 

evvel Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından "müsaade alınması meşru" olduğu 
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gibi 19. maddesinin 2. fıkrasına göre "Memleket dışından yapılmış mustahzarları 

ruhsatsız olarak ticaret kastı ve ithal etmek veya bunları satmak veya satılığa 

arz etmek veya sattırmak kaçakçılıktır." Buna benzer hükümler hayvanların 

sağlık zabıtası hakkındaki 1234 sayılı kanunun 61 ve 6968 sayılı zirai mücadele 

ve zirai karantina kanununun 4 ncü ve 10 ncu maddelerinde de yer almaktadır. 

Ancak bu son iki kanunda hayvan ve bitki ithali muayene sonucunda 

verilecek izne tabi tutulmuşsa da bu hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde 

verilecek cezalar belirtilmekte ve bu fiillerin kaçakçılık sayılacakları tasrih 

olunmaktadır. Bu itibarladık ki, hayvan ve bitki ithali hakkında kaçakçılık ka

nunu değil, özel kanun sıfatı ile 1234 ve 6968 sayılı kanunlar uygulanır. Bu hü

kümler açıkladıkları fiillerin "Kaçakçılık" olduğunu belirtmek suretiyle bu fiiller 

hakkında kaçakçılık kanununun uygulanacağını ifade etmektedirler. 

Esasen söz konusu hükümlerin sevk sebebi d bundan ibarettir. Nite

kim Yargıtay Almanya'dan gelen işçilerden satmak maksadıyle aldığı aspirinleri 

dükkanında bulunduran kişinin bu aspirinlerin miktar itibari ıle pek az olmala

rına rağmen, kaçakçılıktan dolayı mahkum edilmek gerektiğine karar vermiştir. 

Hatta Yargıtaya göre bir ilaç hammadesinin kotaya alınması ve bu suretle ruh

sat ve izne ihtiyaç duyulmaksızın ithal edilebilmesi bu hammadde ile hariçte ya

pılan mustahzarında müsadesiz ithaline ceap veremez ve bir ilacı kotaya alan 

Bakanlar Kurulu kanun üstünde bir değer taşımaz. 

Bu kanunda ( 1262 sayılı kanun) ithalden bahsedilip ithaline teşeb

büsten bahsedilmediğine göre, teşebbüsün tamamlanmış suç gibi cezalandırılma

sına sebep yoktur. 

F- UYUŞTURUCU MADDELERLE iLGİLİ KAÇAKÇILIK SUÇLARI 

Türkiye'de uyuşturucu maddelerin imali, satılması, satın alınması, 

ithali, ihracı, kullanılması, bulundurulması 12.6.1953 tarih ve 2313 sayılı "Uyuş

turucu maddelerin murakabesi" hakkında kanunla düzenlenmiş ve bu maddeler

den bazıları devlet tekeli altına alınmıştır. 
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Bununla ilgili hükümlerde ayrıc T .c. K. 403-408 maddelerinde düzenlen

miştir. Bu maddelerdeki fiillerin çoğu aynı zamanda kaçakçılık kanunu tarafından 

da cezalandırilmış bulunmaktadır. Kaçakçılık kanunun T.C.K.na nisbetle özel 

kanun niteliğinde ise de ayrım yapılmaksızın bütün eşya ve tekel maddelerinin 

kaçakçılığını düzenleyen bu kanuna karşılık, sadece uyuşturucu maddel~rden bah

seden T. C. K. 403 ve sonraki maddeler kaçakçılık kanununun 1. maddesine insbet

le özel hüküm niteliğindedir. Bu sebepledirki, kaçakçılık kanunu tatbik edilmez. 

Şu anda 2313 Sayılı Kanunun 1918 sayılı kaçakçılık kanununa atıf 

yapan uygulanabilir hiçbir maddesi bulunmamaktadır. 

DEVLETiN SiYASi, MALI; iKTiSADi, ASKERi VEYA iDARi 

GÜVENLiĞiNi BOZACAK NiTELiKTEKi KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA 

GÖREVLi MAHKEME 

13.5.1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek-4 ncü madde

sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine ilişkin 17.6.1982 

gün ve 2682 sayılı kanun 19.6.1982 tarih ve 17729 sayılı resmi gazetede yayınla

narak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim kanununun Ek-4 ncü maddesinde yukarıda 

işaret olunan 2682 sayılı kanunla yapılan değişiklik gereğince, bu madde kapsa

mına giren davalara bakma görevnin 4. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 

4 numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine verilmiştir. 

Ek- 4 ncü madde kapsamına girmeyen kaçakçılık davalarına mahalli 

adli mercilerce bakılması yani Sıkıyönetim Komutanının aynı maddenin 4 ncü 

fıkrası gereğince, Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde bakılmasına gerek görmedi

ği dosyaların, adli mercilerce görevsizlik kararına bağlanmadan önce belirlenmesi 

bu suretle davaların sürüncemede bırakılmaması sağlanmıştır. 
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Bu itibarla; 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek-4 ncü maddesinin 2682 sayılı 

kanun ile değiştirilen 1 nci fıkrasında; 

"Devletin, siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari 

güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakçılık suçunu işleyenler ile, Sıkıyönetim As

keri Mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine iştirak halinde 

olması bile, bunlara her ne şekilde olursa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçı

lık suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bakmak görevinin, kanunun 13. 

maddesindeki zaman kaydın bakılmaksızın, Milli Savunma Bakanılğının önceden 

tesbit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı Sıkıyönetim Askeri mahkemelerine ait 

olacağı," hükmüne yer verildiği; 

bu madde hükmüne istinaden, söz konusu davalara bakma görevinin 

3.7.1982 gün ve 17743 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Savunma Bakanlı

ğının 1.7.1982 gün ve AG: 1982/263-2 SYNT. (1978) A-3 sayılı onayı ile, 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 numaralı Askeri Mahkemesine verilmiş bulun

duğu, 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek-4 ncü maddesinin 2 nci fık

rasıyla, 1402 Sayılı kanunun 13 ve 15 nci maddeleri kapsamına giren kaçakçılık 

suçlarına ilişkin görev hükümlerinin saklı tutulduğu, gözönünde tutulmak ve; 

1- Bir kaçakçılık olayının vukuu karşısında görev konusunun tayi

ni bakımından, öncelikle suçun 1402 sayılı kanunun 13, 15 ve Ek-4 ncü madde

lerinin kapsamına girip girmediğinin saptanması ve bu maddeler kapsamına gir

meyen kaçakçılık suçlarının, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görev alanı 

dışında kaldığı, suçun bu madeler kapsamına girmesi halinde ise, görevli Sıkı

yönetim Askeri Mahkemesinin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 numaralı Sıkıyö

netim Askeri mahkemeleri mi olacağının tayini gerektiği, 



92 

2- Kaçakçılık suçunun 1402 sayılı kanunun Ek-4 ncü maddesinin de

ğişik 1 nci fıkrasındaki unsurları taşıması halinde, suçun işlendiği yere bakılmak

sızın, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 numaralı Askeri Mahkemesinin görevli 

bulunduğu, 

3- Kaçakçılık suçunun, 1402 sayılı kanunun 13 ncü ve 15 nci madde

leri kapsamına girmesine rağmen, Ek-4 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı un

surları taşımaması halinde suçun işlendii yer Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin 

görevli olduğu, 

4- Bu nedenle güvenlik kuvvetlerince soruşturması tamamlanan kaçak

çılık olaylarına ait dosyaların; 

a- Fiilin 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13, 15 ve Ek-4 ncü mad

deleri kapsamına girmemesi halinde yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına, 

b- 13 ve 15 nci maddeler kapsamına girmekle beraber, Ek-4 ncü mad

denin 1. fıkrasındaki unsurları taşımaması halinde ilgili Sıkyönetim Komutanlıkla

rına, 

c- Ek-4 ncü maddenin 1. fıkrasında yazılı unsurları taşıması halinde 

ise Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına gönderilmesi gerektiği, 

5- 1402 Sayılı Kanununa 2682 sayılı kanunla eklenen Ek-Geçici madde 

uyarınca, açılmış bulunan dava ve soruşturma dosyalarının da, aynı kriterler 

esas alınarak görev konusunun hallinden sonra yetkili merci'e gönderilmesinin 

söz konusu olduğu, 

6- Ayrıca, Sıkıyönetim Komutanlığının, Sıkıyönetim Askeri Mahkeme

sinde bakılmasına lüzum görmedikleri suç dosyalarını ilgili adli merci'e göndere

bileceğine dair, 1402 Sayılı Kanunun 13. 15. ve Ek- 4 ncü maddeleri uyarınca 

ilgili adli mercilerin bu maddelerde belirtilen suçlara ilişkin dosyaları yetkili 

Sıkıyönetim Komutanına göndererek, bu suçlara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 
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bakılmasına lüzum görüp görmedikleri hususunda komutanın görüşünün saptanma

sından sonra görev konusunun teammül edilmesinde yasal zorunluluk bulunduğu, 

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 6.11.1980 gün ve 1980/6051 Esas, 1980/6594 Karar 

sayılı içtihadının da bu görüşü doğruladığı, dikkate alanmak suretiyle; 

Kaçakçılık davalarına konu olan eşlemlerin, 1402 Sayılı Sıkıyönetim 

Kanununun ek ncü madde kapsamına girmemesi halinde, bu madde gereğince 

görevlendirilen 4. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 4 nolu Askeri Mahkemesine 

gönderilmemesi ve ilgili Sıkıyönetim Kamutanının, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu

nun 13, 15 ve Ek-4 ncü maddeleri gereğince Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 

bakılmasına, gerek görmediği dosyaalar görevsizlik kararı verilmeden önce be

lirlenerek, davaların sürüncemede bırakılmasına meydan verilmemesi Adalet Bakan

lığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 1.9.1982 tarih ve 35/126 sayılı genelgeleri 

ile sağlanmıştır. 

D Ö R D Ü N C Ü BÖL Ü M 

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE YER ALAN KURULUŞLAR 

Bu bölümde, Ulusal ve uluslararası açıdan önem gösteren kaçakçı

lığın önlenmesinde mücadele veren ulusal ve uluslararası kuruluşların en önem

lileri olan ve bu görev kendilerine yasal düzenlemelerle verilen Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük

ler Koruma Genel Müdürlüğü ve Tekel Genel Müdürlüğü örgütleri ile kaçakçılık

la mücdale için kurulmuş uluslararası örgütleri ele alacağız. 
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iÇiŞLERi BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 

Mali, narkotik, silah ve mühimmat gibi kaçakçılık olaylarında Ülke

mizde son yıllarda görülen hızlı artış ve Türkiye'nin güvenliği ve sükunu üze

rindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. 

Dıştan Türkiye'ye ve Türkiye'den dışa yönelik olarak yapılagelen 

ve içte de cereyan eden bu çeşit kaçakçılıkla daha etkili bir şekilde mücadele 

edihebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğündeki teşkilat genişletilmiş ve "KA

ÇAKÇILIK İSTiHBARAT VE HAREKAT DAiRE BAŞKANLIĞI" şekline dönüş

türülmüştür. (Ek:3) 

Jandarma Genel Komutanlığında da bu hizmetle görevli üniteler 

takviye edilmiştir. "Sahil Güvenlik Komutanlığı" kurulmuş ve Jandarma Genel 

Komutanlığı emrinde deniz unsurlarını emrine alarak göreve başlamıştır. 

( Ek :4) 

Kaçakçılıkla alakalı olarak çeşitli bakanlık, teşkilat ve kurumlarca 

toplanan veya değişik kaynaklar tarafından ihbar edilen bilgilerin hidayette 

belirli bir kuruluşta toplanması. işlenmesi ve operasyonla görevlendirilecek 

emniyet, jandarma ve gümrük teşkilatına yayımını yapmakla vazifeli bir mer

keze ihtiyaç duyulmuş ve bu maksatla içişleri Bakanlğında "KAÇAKÇILIK, 

iSTiHBARAT VE HAREKAT MERKEZi" kurulmuştur. 

1- Bu merkezin amiri Bakanlık müsteşar yardımcısıdır. 

2- Genel Bilgi Toplama Başkanlığı bu müsteşar yardımcısına bağ

lanmıştır. 

3- Bu merkez kaçakçılıkla ilgili haber toplama faaliyetlerini devlet 

çapında planlamak ve koordine etmekle yükümlüdür. 
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4- Bakanlıkların ve ilgili teşkilat, kurumların kaçakçılık istihbaratı 

ile görevli ve görevlendirilecek üniteleri bu merkez Amirliği faaliyetine yardım

cı olacaklar ve tam bir uyum ve işbirliği ruhu içinde faaliyetlerini yürütecek

lerdir. 

5- Bu merkezin kurulması ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 

Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık, istihbarat ve operasyon üniteleri

nin bu gün ekadar süregelen görevi ve faaliyeti değişmeyecek, devam edecek

tir. 

Sadece kaçakçılıkla alakalı konulara inhisar etmek üzere toplanan 

her türlü haberin mümkün olduğu kadar istihbarat halene getirildikten sonra 

sürat ve azami gizlilikle anılan merkez amirliği adresine gönderilmesi ve bu 

konudaki haber toplama faaliyetine gerekli önem ve işlerliğin arttırılarak ve

rilmesi esas alınmıştır. 

A- EMNiYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Kaçakçılık, 1 stihbarat ve Harekat Dairesi Başkanlığı; 

1980 yılına kadar asayiş hizmetleri bünyesinde mütala edilen mali 

ve narkotik hizmetleri, her türlü kaçakçılık olaylarının gelişmesi, silah ve 

uyuşturucu madde kaçakçılarının terörü besleyen bir kaynak olduğunun gö

rülmesi, kaçakçılık olaylarının ekonomiyi sarsıcı boyutlara ulaşması nedeniyle 

ayrı bir daire başkanılğının kurulmasını zorunlu bir hale getirmiştir. ( 1) 

1.4.1981 Tarihinde Kaçakçılık istihbarat Harekat dairese Başkanlı

ğı ve bağlı şube müdürlükleri teşekkül ettirilmiş ve bu birimin kuruluş, gö

rev, çalışma esas ve usullerini belirleyen yönergesi yürürlüğe girmiştir. 

Kaçakçılık I stihbarat Harekat Daire Başkanlığı bünyesindeki mali, 

narkotik, silah mühimmat kaçakçılığı şubeleri ile bir bütün halinde yurt 

(1) Cumhuriyetin 60. Yılında Türk Polisi. Emniyet Genel Müdürlüğü 

Yayınları Ankara : 1983 



96 

dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına veya yurt içinde çeşitli 

yollardan yapılan kaçakçılık faaliyetlerine dair istihbaratın ülke düzeyinde 

elde edilmesi, hizmetlerin koordinasyonu ve gereken operasyonların yapıl

ması ve sonuçlandırılmasını sağlayan etkin bir unsur olarak geliştirilmiştir. 

Biz bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık istihbarat 

Harekat Daire Başkanlığına bağlı olarak Mali_ Şube Müdürlüğü, Narkotik 

Şube Müdürlüğü, Silah-Mühimmat Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, ayrıca ilgi

si oranında merkez interpol Şube Müdürlüğünüde inceleyeceğiz. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 

Kaçakçılık, istihbarat, Harekat Daire Başkanlığının kuruluş amacı, yurt 

dışından Türkiye'ye ve Türkiye'den yurt dışına yönelik veya yurt içinde 

çeşitli yollardan yapılan kaçakçılık faaliyetlerini önleme ve bunlara karşı 

mücadeleyi yürütmektir. 

1- Mali Polis 

Merkez Mali Şube Müdürlüğünün görevi; Gümrük, tekel, eski 

eser, döviz, kıymetli taş, maden ve vergi kaçakçılığı ile her türlü sahte

cilik, dolandırıcılık, kalpazanlık, stokçuluk gibi mali suç ve kaçakçılık 

faaliyetleri hakkında istihbarat elde etmek ve değerlendirmektir. 

Merkez Mali Şube müdürlüğü, Kaçakçılıkla daha etkin mücadele 

edebilmesi ve illerle koordine sağlanması amacı ile 28.1.1980 tarihinde 

Asayiş Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 

Bu Şube 3.1.1980 tarihinde kurulan Kaçakçılık, istihbarat Ha

rekat Daire Başkanlığına bağlanmış ve halen bu daireye bağlı olarak faa

liyetlerini sürdürmektedir. 

Ankara, 1 stanbul, 1 zmir l ilerinde 1963 yıllarında kurulan Mali 

Şubelere ilaveten 7 ilimizde şube, 6 ilimizde de büro kurulmuştur. 
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1.6.1981 Tarihinde 12 ilimizde şube, 4 ilimizde büro kurulmuş, 

18.4.1983 tarihinde 4 ilimizde şube, 12 ilimizde büro kurularak kuruluş 

sayısı 48'e yükselmiştir. 

1978 Yılında 47 personel mali polis kursu görmüştür. 1979-1980 

yıllarında kurs açılmamış, 1981 yılında 165, 1982 yılında 128 personele kurs 

verilmiş olup, 1983 yılında 390 personelin katıldığı mali polis kursları düzen

lP.nmiştir. 

10 yıllık kurslar planına göre her yıl 390-413 personel bu konu-

da uzmanlık eğitimine tabi tutulacaktır. 

Mali Po.is; Gümrük, döviz, altın, tekel, vergi, eski eser kaçak

çılığı, sahte para basmak, tedavüle sürmek gibi bütün sahtekarlık ve do

landırıcılık suçlarına bakmaktadır. 

Mali polisin olay, suçlu, parasal değer faaliyetleri aşağıdaki 

grafiklerle gösterilmiştir. 

2- Narkotik Polisi 

Nar;kotik Şube Müdürlüğünün görevi, yasalara aykırı her türlü 

uyuşturucu maddenin imali, ithali, ihracı, alım satımı, kullanılması, bulun

durulması, devrı, bir yerden bir yere nakli ve her ne suretle olursa ol

sun tedarikinin önlenmesi hakkındaki mevzuatta öngörülen işlemleri ve 

görevleri yapmaktır. 

Uyuşturucu madde kullanımının bütün dünyada yaygın bir hale 

gelmesi, toplum ve insanlık için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. 

Ülkemizde tıbbi ve sanayi amaçla afyon ve kenevir ekiminin 

mevcut olması ve bunlardan bir kısmınm kaçak olarak piyasaya intikali 

sonucu geçmiş yıllarda ülkemizin kasıtlı propagandalarında etkisi ile uyuş

turucu madde üreten ve dünyaya yayılmasına sebebiyet veren bir ülke 

ıJlarak tanıtma çabaları; mevzuat düzenlemeleri, etkin mücadele, yurt 

dışındaki mücadele unsurları ile yakın işbi:-liği sonucu etkisiz bir hale 
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getirilmiştir. 

Bugün Türk Polisi uyuşturucu maddeler ile mücadelede dünyaya 

en yaygın başarıyı sağlamış bir kuruluş haline gelmiştir. Türk Polisinin 

bu başarısı 12 Eylül'den sonra gerçekleştirdiği teşkilatlanma, uzman perso

nel yetiştirilmesi, mücadele birimlerinin yasa, araç, gereç, silah ve diğer 

lüzumlu gereçlerle teçhiz edilmiş olması nedeniyle dahada etkin bir şekilde 

devam edecektir. 

12 Eylül öncesine Asayiş Dairesine bağlı olarak hizmet gören 

merkez narkotik şube müdürlüğü daha etkin bi_r hizmet verebilmek için kaç

çakçılık, istihbarat, harekat dairesine bağlanmış, birimler yurt sathında 

yaygınlaştırılmıştır. 

12 Eylül öncesinde yalnız 3lı ilde kuruluşu bulunan Narkotik 

birimleri 67 ilimizde kuruluşunu tamamlamıştır. 

Narkotik hizmetlerinde çalışan personelin uzmanlık eğitimine 

büyük önem verilmiştir. 1981 yılında ıı20, 1982 yılında ıııı, 1983 yılında 

181 personel uzmanlık eğitimine tabi tutulmuştur. 

On yıllık kurslar planına göre her yıl 181 personel bu dalda 

uzmanlık eğitimine tabi tutulacaktır. Ayrıca bu konuda yurt dışında da 

uzmanlık eğitimi yaptırılmaktadır. 

Türk Nartokik Polisi; uyuşturucu madde kaçakçılığı konusunda 

diğer, (Özellikle uyuşturucu madde sorumları olan) devletlerle son derece 

iyi ilişkiler içerisinde olup özellikle Federal Almanya yetkilileri ile iyi 

ilişkilerimizin bir sonucu olarak ülkemizde müştereken uyuşturucu madde 

operasyonları yapılmakta, ayrıca Hollanda ve isveç Polis yetkilileri ilede 

ülkemiz görevlileri arasında karşılıklı bilgi teatisinde bulunulmaktadır. 

ayrıca, Ülkemiz üzerinden yapılan transit uyuşturucu madde kaçakçılığının 

önlenmesi amacıyla; 1966 yılında Suriye ile imzalanmış olan "Türkiye-Suriye 
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uyuşturucu madde kaçakçılığı mücadele işbirliği protokolün örnek alınarak 

diğer komşu ve transit kaçakçılığına sahne olan yakın ülkelerle bu konuda 

ikili işbirliği protokolleri imzalanması için gerekli girişimler yapılmış, Yuna

nistan, lran, Yugoslavya, Hollanda, Bulgaristan ve ltalya'ya birer protokol 

tasarısı sunulmuş olup, nTürkiye-Mısır uyuşturucu maddeler kaçakçılığı ile 

savaşında işbirliği protokolün imzalanmış ve diğer ülkelerle de birer proto

kol imzalanması çalışmaları sürdürülmektedir. 

3- Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Şubesi 

Silah-Mühimmat kaçakçılığı şube müdürlüğünün görevi; türlü 

silah ve mühimmatın yasalara aykırı olarak yurda ithal ve ihracını önleyici 

çalışmalar yapmak, silah ve mühimmatın yurt içinde kaçak olarak imalinin 

önlenmesini sağlamak, her ne suretle olursa olsun yasalara aykırı olarak 

yurt içine sokulmuş veya yurt içinde imal edilmiş silah ve mühimmatın 

menşe'i araştırmalarını yapmaktır. 

Silah kaçakçılığı yurdumuzun genel asayişini en geniş şekilde 

etkileyen, terör ile direk bağlantısı olan, yurt ekonomisini menfi yönde 

etkileyen bir suç türü olması nedeniyle tüm güvenlik kuvvetlerinin üzerin

de en geniş şekilde durması gereken bir olaydır. 

Silah kaçakçılığı ile mücadelenin bekleneni verebilmesi için sağ

lam bir yapıya, uzman personele, istihbarata, teknik araç, gereç ve diğer 

imkanlara sahip olması gerekir. 

Ancak, 1980 yılına kadar polis teşkilatı bu hizmetin üstesinden 

gelebilecek sağlam bir yapıya ve diğer imkanlara sahip olmamıştır. 

Silah kaçakçılığı ile mücadele hizmetleri merkez ve taşradaki 

mali şubelerin bünyesinde mütala edilmiş, gerek mevzuat, gerekse perso

nel araç gereçler ve imkanlardan mahrum olarak görev ifa edilmiştir. 
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Aslında silah-mühimmat kaçakçılığı ile mücadelenin gereği yete

rince takdir edilemiyerek teşkilat buna göre organize edilememiştir. 

Bu nedenle 12 Eylül 1980'den sonra silah-mühimmat kaçakçılığı 

hizmetlerinin yeniden ele alınması gerekmiştir. 

1.4.1981 Tarihinde merkezde Silah-Mühimmat Kaçakçılığı Şubesi 

kurularak ilk birim teşekkül ettirilmiş, ayrıcı 18 ilde şube, 29 ilde büro 

olarak 61 ilde kuruluşunu tamamlamıştır. 

Silah-Mühimmat kaçakçılığı ile mücadelede hizmet görecek perso

nelin görevin özelliklerine göre yetiştirilmeleri için açılan ihtisas kurslarına 

1981 yılında 124, 1982 yılında 109, 1983 yılında ise 250 personel gönderile

rek eğitimleri yaptırılmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 10 yıllık kurslar planına göre her 

yıl 250-276 personel ihtisas eğitimine tabi tutulacaktır. 

Silah-Mühimmat kaçakçılığı ile mücadele birimlerinin araç muhabe

re cihazları etkin silah ve diğer özel teçhizatları temin edilerek, tevzi edil

miş, hizmette etkinlik sağlanmıştır. 

8- JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma, polis görev alanının dışında olup, il, 1 içi, belediye 

sınırları dışında kalan yada polis teşkilatı bulunmayan yerlerde emniyet ve 

asayiş ve kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamla

rın verdiği görevleri yerine getiren silahlı askeri bir güvenlik ve kolluk 

kuvvetidir. 

Jandarma, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim 

bakımından Genel Kurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer 

görev ve hizmetlerin ifası yönünden içişleri Bakanlığına bağlıdır. 
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Cumhuriyet döneminde jandarma teşkilatı 10.6.1930 tarih ve 1706 

sayılı kanun ile yeniden düzenlendi. Kanun jandarmanın görevlerini barışta 

ve savaşta olmak üzere ikiye ayırıyordu. 1937 yılında yürürlüğe giren jan

darma teşkilat ve nizamnamesi, bu kanunun uygulama biçimlerini gösteriyor

du. 

10 Mart 1983 gün ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı görev ve yet-

kileri kanunu ve 17 Aralık 1983 gün ve 18254 sayılı resmi gazetede yayınla

nan Jandarma Teşkilatı görev ve yetkileri yönetmeliği ile teşkilat yeniden 

düzenlenmiştir. 

Bu yönetmeliğin 3 ncü maddesi Türkiye Cumhuriyeti Jandarması

nı; Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun 

ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı askeri bir güvenlik ve 

kolluk kuvvetidir, şeklinde tanımlamaktadır: 

Seferde Ordu emrine giren Jandarma Teşkilatı, askeri eğitim ve 

terbiye bakımından her zaman Genel Kurmay Başkanılğına bağlıdır. 

JANDARMANIN SiNiR KORUMA, KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESi 

GÖREVLERi 

Jandarma teşkilatı, genel ve esas olarak sorumluluğuna verilmiş 

devlet sınırlarının korunması, güvenliğinin sağlanması ve her türlü kaçak

çılığın önlenmesi, takibi ve soruşturulması ile görevlidir. 

Jandarma iç güvenlik birliklerinin kaçakçılık yönünden sorumlu

luk alanı; kara sınırlarımızdaki gümrük kapıları ve gümrük teşkilatı bulunan 

hava ve deniz limanları, serbest bölge, çeşitli antrepo ve iç gümrük alanla

rı, Marmara Denizi, Çanakkale ve Karadeniz boğazları dışında kalan bölge

ler, Jandarma iç güvenlik birliklerinin kaçakçılığı önleme, takip ve soruş

turma görevi bakımından sorumluluk alanını oluşturur. 

Jandarma sınır birliklerinin görev ve sorumluluk alanı, kendi 

sorumlulukları altına verilmiş bulunan ve ilgili mevzuat çerçevesinde Gümrük 
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ve Tekel Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki alanı saklı kalmak 

koşuluyla gümrük bölgeleridir. 

C- SAHiL GÜVENLiK KOMUTANLIĞI 

Temmuz 1982'ye kadar karasularımızda kaçakçılığın men ve takibi 

Jandarma Genel Komutanlığı Deniz Jandarma birlikleri, kıyılarımızda ise anı

lan komutanlığa bağlı kıyı gözetleme karakolları yürütmüştür. Ancak 9 Tem

muz 1982 de yürürlüğe giren 2692 sayılı yasa ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 

kurulmuştur. Bu komutanlık 1 Eylül 1982 tarihinden itibaren Jandarma Genel 

Komutanlığı emrinde deniz unsurlarını emrine alarak göreve başlamıştır. 

Komutanlık Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup, barış

ta görev hizmet yönünden Jandarma Genel Komutanlığına dolayısıyle içişleri 

Bakanlığına bağlıdır. Olağan üstü durumlarda Genel Kurmay Başkanlığının 

isteği üzerine bir kısmı yada tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hareket 

Komutasına veya emrine, savaş halinde ise tümüyle doğrudan doğruya Deniz 

Kuvvetleri Komutanlığı emrine getirilir. Sorumluluğunun bir kısmı veya tama

mı Deniz Kuvvetlerine geçer. 

Genel karargahı Ankara'da bulunan ve bir tüm amiral tarafından 

komuta edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı merkezleri Samsun, lstanbul, İzmir 

ve Mersin'de bulunan, Karadeniz, Marmara ve boğazları, Ege ve Akdeniz 

bölge komutanlıklarından meydana gelmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı

nın görev alanları, üsleri ve yerleşme yerleri Genel Kurmay Başkanlığının 

görüşü alınarak içişleri Bakanlığınca saptanır. Komutanlığa bağlı askeri per

sonel, gemi, uçuk, helikopter ve diğer araçları özel işaretler taşır. 2692 

sayılı yasa gereğince Sahil Güvenlik Komutanlığına verilen görevler arasın

da kaçakçılıkla ilgili bölümü 2. madde de belirtilmiş olup aynen şöyledir; 

"Denizyolu ile yapılan her türlü kaçakçılık eylemleri, 171 O sayı

lı eski eserlek kanununa aykırı eylemleri. 2565 sayılı askeri yasak bölgeler 
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ve güvenlik bölgeleri kanununa aykırı eylemleri önlemek, izlemek, suçlula

rı yakalamak, gerekli işlemleri yapmak, yakalanan kişi ve suç vasatalarını 

yetkili makamlara teslim etmek" 

Yukarıda açıklandığı gibi 2692 sayılı yasa ile barıştı kara suları

mızdaki egemenlik haklarımızın korunması, kaçakçılığın men ve takibi görev

li Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. Anılan komutanlığın kurulması, 

bu maksatla kurulu bulunan birliklere nazaran genelde sevk ve idareye 

bir bütünlük kazandırmış ve 1 Eylül 1982 den bugüne kadar bu komutanlı

ğın denizlerdeki kararlı faaliyetleri deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın önlen

mesi yönünden büyük katkısı olmuştur. 

Bundan böyle karasularamızda ve kıt'a sahanlığımızda cereyan 

edecek faaliyetleri kontrol edecek ve önleyecek bir teşkilatın mevcudiyeti 

en azından, denizlerimizde gayri kanuni faaliyetler için caydırıcı bir güç 

olarak rol oynayacaktır. Ancak teşkilatın çok yeni olması nedeniyle birçok 

yetersizlikleri mevcuttur. 

MALiYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞINA BAĞLI KURULUŞLAR 

A- Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü 

Gümrükler koruma genel müdürlüğü, Gümrük ve Tekel Bakanlı

ğının esas birimlerinden biridir. Bağlı birimleri ülkenin kaçakçılık olayları

nın yoğun olduğu bölgelere göre dağılmıştır. 

Bunlardan Ankara Gümrükler Koruma Başmüdürlüğünün örgüt

lenmesini inceleyecek olursak şu ana ve bağlı birimlerin oluştuğunu görü-

rüz; 

1- Ankara Gümrük Koruma Müdürlüğü, 

2- Esenboğa Gümrük Koruma Müdürlüğü, 

3- Kayseri Gümrük Koruma Müdürlüğü, 

4- Elazığ Bölge Gümrükler Koruma Amirliği, 

5- Konya Gümrük Koruma Kısım Amirliği, 

6- Eskişehir Gümrük Koruma Kısım Amirliği, 
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Gümrük kolluğunun asıl görevi; gümrük kaçakçılığnı önlemek 

kaçak eşya ve sanıklarının, her türlü kaçakçılık araçlarını yakalamaktır. 

Gümrük koruma ve kuruluşları görev ve yetkileri gümrük muhafaza ve gö

rev yönetmeliği ile 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine dair kanundan 

başka, 5383 sayılı gümrük yasasının ilgili maddeleri, 6815 sayılı sınır kıyı 

ve karasularımızda emniyet ve muhafaza işlerinin içişleri Bakanlığına devri 

hakkındaki kanunun 1 nci maddesi, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin mura

kabesi hakkındaki kanunlar ile belirtilmiştir. Bu yasalar gereği gümrük böl

gelekinde, deniz ve hava limanlarında kaçakçılığı haber alma, önleme ve ya

kalama görevini yürütmektedir. 

B- Tekel Genel Müdürlüğü 

Tekel Genel Müdürlüğü sorumluluğunun özel yasalarla kendisine 

verilmiş devlet teşekküllerini işletmek ve yönetmek, bunlarla ilgili kaçakçı

lıkları takip etmek üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş 

( 1935) katma bütçe ve döner sermaye ile faaliyet gösteren, tüzel kişiliği olan 

bir kamu kuruluşudur. 

Tekel Genel Müdürlüğünün görevleri; bütün ispirto ve ispirtolu 

içkiler, tuz tekellerinin yönetimi, çay alım işlemi ve satışı, kahve ve viski 

ithal ve satışı ile uğraşır. turistik kuruluşlara ihtiyacı olan yabancı menşey

li içkiler için döviz tahsis eder. Özel teşebbüsün şarap imalathanelerini de

netler, bunların vergi v eresimlerini toplar devlet hesabına tütün destekleme 

alımını yapar. Tekel maddelerinin iç ve dış piyasalardaki maliyetlerini tesbit 

eder bunları ihtiyaca göre dağıtır, tekel idaresi satış örgütünü düzenler. 

Tuzla, depo, işletme ve bakım evleri, doldurma yerlerini ve iş

letmelerini bünyelerinde toplayan başmüdürlükler 29 ilde faaliyet gösterir. 

bu başmüdürlüklere bağlı 43 müdürlük ve 458 memurluk vardır. 
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ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER 

Örgütler ulusal bazı ulaşım ve iletişim kolaylıklarının yardımı ile, 

başka ülkelerdeki benzerleri ile, ilişki kurma yollarını aramaktadırlar. Bunun 

sonucunda, çoğunlukla hükümetlerin desteği ile uluslararası birçok dernek, 

birlik ve örgüt kurulmaktadır. Önceleri devamlılığı olmayan diplomatik kong

reler vardı. Bu eski örgütlerden bazıları aşağıda gösterilmektedir. 

1- Uluslararası kızıl haç komitesi 1863, 

2- Karşılaştırmalı yasama derneği 1869, 

3- Dünya posta birliği 1874, 

4- Uluslararası sanat ve edebiyat derneği 1878, 

1880'den sonra özellikle dönem dönem kongreler düzenlemek ama

cıyle kurulan örgütler çoğaldı. Bunlardan bazılarının daimi büroları vardır. 

1899'da LA HAYE'de kurulan Daimi Hakem Divani, 1919'da Milletler Cemiyeti, 

1945'de Birleşmiş Milletler Örgütü ve bu tarihlerden sonra kurulan (Uzman

laşmış kurumlar) şeklinde örgütlenmeler görüyoruz. Bu uzmanlaşmış kurum

ların bu günkü sayısı 23'tür, devamlı artış göstermektedir. Devletler arası 

örgütler ve bunların sayıları 1955 1de 92 iken 19601da 126'ya yükseldi; uyuş

mazlıklarda hakemlikten ( LA HAYE Adalet Divanı), balina cinsinin korunma

sına kadar çeşitli konularda uğruşmaktadırlar. 

Devletler dışı uluslararası örgütler, 1960'da luslararası yıllığında, 

1934 adet olarak görülmektedir. Ama bu örgütlerin sayısı esasta daha fazla

dır. l lgi alanları çeşitlidir. Siyaset, din, sendika, sanat, spor, bilim, tek

nik yardım ve benzeri. Bir örgütten ötekine büyük çapta değişiklik genel

likle uluslararası kongreler bağımlılık bildirimleri ve az çok geniş bir daimi 

sekreterlik örgütü kendini gösterir. 

a- Kaçakçılığın Denetimi için kurulan Uluslararası Örgütler; 

Uyuşturucu maddelerin denetimi ile ilgili çalışma, protokol ve 

örgütlenmelerin tarihi gelişimini günümüze kadar incelemek burada yararlı 
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olur kanısındayım. 

1833'de ABD. leri ile Siyam (Tayland) arasında haşhaç alış 

verişi için yapılan anlaşma, uyuşturucu maddelerin sınırlanması için yapı

lan ilk protokol olarak kabul edilmektedir. Yine aynı şekilde 1887'de ABD 

ile Çin arasında afyon ticaretinin kaldırılması için yapılan protokol. 

ABD Başkanı Thedoro Rosadevalt, 1909'da Şangay'da ilk ulus

lararası afyon kongresinin toplanmasını sağladı. Bu kongrede afyon üreten 

ülkelerin üretimlerini kontrol altına alınması ve içilen ülkelerdeki tedbirle

rin tartışıldığını görüyoruz. Alınan kararlar bir dizi dilekten ileri gideme

miştir. Ancak 1911 yılında 1.LA HAYE konferansının toplanması ve sonuç

larını etkilemiştir. Bu konferansın en önemli sonucu, uluslarası yasaların 

çıkarılması isteğidir. 

1 nci Dünya savaşında Almanların Fransa'da uyuşturucuların 

yaygınlaştırılmalarını sağlamaları ve savaş süresince de çok kullanılmış ol

ması savaşı sona erdiren anlaşmalarla tedbirler öneren maddeler konmasını 

gerektirmiştir. 

1- Versay anlaşmasının 295. maddesi, 

2- Saint German anlaşmasının 247. maddesi, 

3- Triyonon anlaşmasının 230. maddesi, 

4- Murgi anlaşmasının 247. maddesi, 

5- Sevr anlaşmasının 280. maddesi, 

Versay anlaşmasının 23. maddesi LA HAYE anlaşmasının uygu

lanmasını ve kontorlünü Milletler cemiyetine bırakıyordu. 1920'de afyonla, 

başka zararlı ilaçlar alış verişini kontorl komisyonu kuruldu, 1921'de 

LA HAYE ve 1925'de CENEVRE'de imzalanan uluslararası afyon anlaşması

nı tamamlamak, uyuşturucu madde üretimini ve tüketimini sadece tıbbi 

sınırlar içinde tutabilmek için 1931 'de yeni ve Cenevre anlaşması yapıldı. 
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bu anlaşmaya göre Milletler Cemiyeti içinde uyuşturucu madde

lerle ilgili bir kontrol ve danışma komisyonu kuruldu. Birleşmiş Milletler 

korulduktan sonra, narkotik maddeler komisyonunun kurulduğunu görüyo

ruz. Dünya sağlık örgütü de bu komisyonlardan birisidir. 

Uyuşturucu maddelerle ilgili işlerin çoğalması sonucu Birleşmiş 

Milletlere bağlı yeni örgütlenmelere gidildi. Sürekli denetim yapacak merke

zi narkotik maddeler komisyonu ekonomik ve sosyal konseyin bir kolu olarak 

çalışmaktadır. Komisyonun, onu daimi, beşi üç senede bir yenilenmeye tabi 

tutulan onbeş üye devlet temsilcilerinden meydana gelmiştir. Görevleri; 

uyuşturucu maddelerin üretimini imal ve kullanışını düzene koymak, kısıt

lamak ve uluslararası ticaretini kontrol etmektir. Merkez komitesi ise, Ulus

lararası anlaşmaların uygulanmasına nezaret etmektir. 

b- Uluslarası Kriminal Polis Örgütü ( i nterpol) 

Uluslararası suçlarla etkin bir şekilde mücadele ülkelerin güven

lik güçlerinin işbirliği yapmalarını gerekli kılmıştır. Bu nedenle 1914 tari

hinde Monoko'da 1. Uluslararası polis kongresi yapılmıştır. Araya 1. Dünya 

savaşının girmesiyle bu konudaki çalışmalar etkisiz kalmıştır. 1923 tarihinde 

Viyana'da toplanan kurul, "Uluslararası Polis Komisyonu" nun kurulmasını 

kararlaştırmış ve hazırlanan 10 maddelik ilk lnterpol tüzüğünü de kabul 

etmiştir. (2) 

1955 Yılında lstanbul'da yapılan interpol genel kurul toplantısın

da günün şartlarına göre yeniden hazırlanan 50 maddelik yeni 11 interpol 

Tüzüğü II ile 11 interpol Yönetmeliği" taslağı üzerinde tartışmalar yapılmıştır. 

1956 yılında yapılan genel kurul toplantısında yeni lnterpol Tüzüğü ve Yö

netmeliği kabul edilmiştir. 

(2) I nterpol Türkiye Milli Merkez Şubesinin hazırladığı not. 

Ulusal ve Uluslararası Yönleriyle INTERPOL Ankara: 1983 S. 11 
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Tüzüğün 1. maddesine istinaden uluslararası Polis Komisyonu 

adı bundan sonra Uluslararası Polis Örgütü "INTERPOL" adı almış ve örgü

tün merkezi de Viyana'dan Paris'e taşınmıştır. Bu tarihte üye sayısı 58 

iken bu bugün 135 ülke İnterpol'e üye bulunmaktadır. Bu gün Birleşmiş 

Milletlerin sosyal sahada faaliyet gösteren danışma organı haline gelmiştir. 

interpol organları; 

a- Genel Kurul; her yıl üye ülkelerden birinin başkentinde top

lanıp yıllık çalışmalarını karara bağlar. Oyü ülke delegelerinden oluşur. 

b- Yürütme Kurulu; Genel kurul çalışmalarını ve bu arada ge

nel sekreterliğin yıllık çalışma proğramını tayin ve yürütme görev yapır. 

c- Genel Sekreterlik; Paris'te devamlı faaliyet gösteren bir büro

dur. Koordinasyonu sağlayan ve bunda da çok başarılı olan bir organdır. 

d- Danışmanlar Kurulu; isim yapmış Kriminoloji ve hukuk uzman

larından yararlanır. 

e- Milli Merkez Şubeleri; örgüte üye olan devletlerin polis ser

visleri ile olan ilişkilerini bu şubeler yürütür. 

Uluslararası örgütler içinde haberleşme işlerini en iyi yapan 

örgüt f nterpol'dür. Örgüte üye ülkelerde "Milli Merkez Şubelerinde" bulu

nan özel haberleşme aygıtlarıyla en seri yolla bilgi alışverişi yapılabilmekte

dir. Üye ülkelerden birinde meydana gelen ve örgütü ilgilendiren suç veya 

suçlululara karşı birlikte hareket edilerek çoğunlukla istenilen sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Uluslararası suç çeşitlerinin ve suçluların artması öte yandan 

yeni ülkelerin üye olması, örgütün her geçen yıl büyümesine neden olmuş

tur. iş bölümü yapılmış ve gereken uzmanlık sağlanmıştır. Sonuç olarak 

diyebilirizki örgütte koordinasyon vardır ve istenilen etkinliği uluslararası 

düzeyde görebiliriz. 
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Çalışma alanı sayılmayacak kadar çok olmakla birlikte, bir fikir 

vermesi açısından Milli Merkez Şubesince hangi konularda çalışmalar yapıl

dığı maddeler halinde sıralanmıştır. İnterpol Milli Merkez Şubesi, uluslar

arası nitelik kazanmış birçok suçlar ve bunların sanıkları hakkında işlemler 

yapmaktadır. Aşağıda bu suçlardan bazıları sayılmıştır. 

Uluslararası Suçlar; 

1- Uyuşturucu madde kaçakçılığı, 

2- Silah ve mermi kaçakçılığı, 

3- Sanat ve tarihi eser kaçakçılığı, 

4- Oto kaçakçılığı, 

5- Değerli mal kaçakçılığı, 

6- Kalpazanlık, 

7- Uçak kçırma, bombalı ve silahlı saldırılar, 

8- Tedhişçilik (Terörizm) 

9- Dolandırıcılık - Sahtecilik, 

10- Adam öldürme ve yaralama, 

11- Hırsızlık, 

12- Beyaz kadın ve çocuk ticareti, 

13- Rehin alma ve adam kaçırma, 

14- Banka soygunu, 

15- Diğer suçlar. 

Suçların Kovuşturulması ve Adli Yardımlaşma ; 

Bir ülkede başlayıp başka bir ülkede biten suç birden çok ülke

nin polis ve adli makamlarının suçun kovuşturulmasında sanık ve tanık 

beyanlarının alınmasında ortak çalışmalar yapmalarını gerektirir. Bu amç-

la ülkeler arasında ikili veya çok taraflı olarak imzalanmış "Ceza işlerinde 

Karşılıklı Adli Yardım Sözleşmesi" çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin 

bilgi, belgelerin ilgili ülkeler resmi makamları arasındaki iletimi Milli Merkez 

Şubesinde yapılmaktadır. 
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Suçluların iadesi : 

Suçlunun geri verilmesi, o ülke ile yapılan antlaşma hükümleri 

çerçevesinde, yasaları çiğnemesinden dolayı veya adli makamlarca hakkında

ki bir ceza veya emniyet tedbirinin yerine getirilmesi için aranan kişilerin 

bulunduğu ülkelerden yakalanıp, istenilen ülkeye teslim edilmesidir. 

Bir suçlunun geri verilmesi için bir takım şartların bir arada bulunması 

gerekir. 1 nterpol Milli Merkez Şubesi, suçluların iadesi konusunda geri 

verme öncesi, geri verile sırası ve sonrası olmak üzere üç aşamada birçok 

haberleşme bilgi ve belge iletimi, ekip görevlendirme, önlemler alınması 

gibi birçok işlemler yapmaktadır. 

Faaliyet yasağı ; 

interpol tüzüğünün üçüncü maddesi, "Örgütün askeri, dini, ırk 

ve siyasi nitelikli konularda faaliyette bulunması veya bu konulara el atma

sı kesinlikle yasaktır. 11 der. Bu hükümlerden uluslararası faaliyetin dört 

alanda yasaklandığı açıkça anlaşılmaktadır. En çok tartışma götüren bu 

dört alan dışında, sıradan suçlar bütün ülkelerin birleştikleri tek konudur. 

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE KURULUŞLAR ARASI 

KOORDiNASYON 

Kaçakçılıkla mücadele ister denizde, isterse karada olsun Ülke 

genelinde bir bütünlük arz eden bir konudur. Bu nedenle bununla müca

dele eden kuruluşlar arasında koordine ve işbirliği zorunlu olmaktadır. 

Bugün kaçkçılığın men ve takibi ile mücadele eden örgütler şunlardır: 

1- 6815 Sayılı yasa ile kara hudutlarımızdaki gümrük kapıları 

ile pasavan kapılarında ve gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanla

rımızda, serbest bölge, çeşitli antropu, iç güvenlik sahalarında, Marmara 
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Denizi ile Çanakkale ve lstanbul boğazlarında ve bu yerlerdeki muhafaza 

görevlileri ile kaçakçılığın men ve takibi gümrük teşkilatına dolayısıyle 

Maliye ve Gümrük Bakanlığına, hudutlarımızdaki sınır Jandarma birlikle

rine dolayısıyle içişleri Bakanlığına verilmiştir. 

2- 1918 Sayılı yasa gereğince, kaçakçılığın men ve takibinden 

jandarma bölgesinde jandarma, polis bölgesinde ise Emniyet Teşkilatı dola

yısıyle İçişleri Bakanı sorumludur. 

3- Aynı yasa ile jandarma teşkilatı olmayan hudutlarda (Rusya, 

Bulgaristan, Yunanistan) sınırlarında kaçakçılığın men ve takibi hudut bir

liklerine, dolayisiyle Milli Savunma Bakanlığına verilmiştir. 

4- 2692 Sayılı yasa ile Sahil ve karasularımızın korunması, kaçak

çılığın men ve takibi görevi Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmiştir. 

5- istihbarat konularıyle Başbakanlığa bağlı Milli İstihbarat Teş

kilatı ilgilenmektedir. 

Yukarıda açıklandığı gibi, kaçakçılıkla üç ayrı bakanlığa bağlı 

altı kuruluş mücadele etmekte ve bililerde aynı şekilde bu merkezlerde 

toplanarak değerlendirilmekte ve karşı tedbirler saptanmaktadır. 

1918 Sayılı yasa gereği kaçakçılıkla mücadelede emeği geçenler 

ödüllendirilmektedir. Anılan ödülün fazla kuruluş veya kişilere pay edilme

sini önleme düşüncesi, ilgili kuruluşların iş birliği yapmalarını menfi yönde 

etkilemektedir. ilgili kuruluş yetkililerinin büyük payı alma düşüncse, ku

ruluşlar arası iş birliği yerine olayları gizlemeye neden olmaktadır. Bilgi

lerin bir merkezde toplanarak değerlendirilmemesi kaçakçılık olayının teşhi

sini güçleştirmekte dolayısiyle teşhis edilemiyen düşmana karşı da tedbir 

alınamamaktadır. 
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Nitekim bu zaafiyet görülmüş ve 1981 yılında içişleri Bakanlığı 

bünyesinde kaçakçılıkla alakalı olarak çeşitli Bakanlık, teşkilat ve kurum

larca toplanan veya değişik kaynaklar tarafından ihbar edilen bilgilerin hi

dayette belirli bir kuruluşta toplanması, işlenmesi ve operasyonla görevlen

dirilecek Emniyet, Jandarma ve Gümrük teşkilatına yayımını yapmakla vazi

feli bir merkeze ihtiyaç duyulmuş ve bu maksatla içişleri Bakanlığında 

11 KAÇAKÇILIK, ISTIHABRAT, HAREKAT VE BiLGi TOPLAMA KURULU 

BAŞKANLIĞI" kurulmuştur. Bu merkezin amiri Bakanlık Müsteşar Yardım

cısıdır. 

Amaç, kaçakçılıkla ilgili haber toplama faaliyetlerini devlet çapın

da planlamak ve koordine etmekle yükümlü bir merkez oluşturmaktır. 

Bakanlıkların ve ilgili teşkilat kurumlarının kaçakçılık istihbaratı 

ile görevli ve görevlendirilecek üniteleri bu merkez amirliği faaliyetine 

yardımcı olacaklar ve tam bir uyum ve işbirilği ruhu içinde faaliyetini yü

rüteceklerdir. 

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kaçakçılık istihbarat 

ve harekat daire başkanlığı teşkil edilerek üst düzeyde koordinasyon sağ

lamaya çalışılmıştır. 

ancak üst düzeyde koordinasyonu sağlamak üzere böyle teşkilat

lar kurulurken vilayetlerde benzer birteşkilat mevcut değildir. Özellikle 

kaçakçılığa sahne olan vilayetlerimizde benzer teşkilatların kurulmaması üst 

düzeyde toplanan bilgilerin icra organlarına giderken dağılmasına neden ol

maktadır. Bu nedenle ast kademede işbirliği ve koordineyi sağlamak kaçak

çılıkla bir bütün olarak mücadele etmek için aşağıdaki tedbirlerin alınması 

uygnu mütalaa edilmektedir. 
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1- Sınır kapılarında, dış hatlara açık önemli hava limanlarında 

ve değişik bakanlıklara bağlı bütün birimleri ve personelin müşterek amiri 

sıfatiyle içişleri Bakanlığınca üst düzeyde bir kamu görevlisi, atamalı ve 

bu görevli Valiye karşı sorumlu olarak faaliyet göstermelidir. 

2- Büyük vilayetlerde {lstanbul-lzmir-Ankara vs.} kaçakçılığın 

men ve takibi ile görevli değişik bakanlıklara bağlı çeşitli örgütlerin bir 

biri ile uyumlu ve verimli işbirliği yapmalarına olanak sağlamak amacıyle 

büyük ve kaçakçılığın yoğun olduğu vilayetlerde müşterek .kontrol ve ha

rekat merkezleri kurulmalıdır. 

ZABITA OLARAK KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Zabıta kaçakçılıkla savaşta bazı güçlüklerle karşılaşmaktadır. 

Bunların başlıcaları şunlardır: 

1- Yapılan çalışmalar sırasında zuhur eden ve fatura ibraz edi

len yabancı menşeyli mallar ile ilgili olarak yapılan menşei araştırması olduk

ça uzun zaman almaktadır. 

2- Menşei araştırmalarında, ithalata esas orijinal mal faturası 

ile girişbeyannamesinde malın kıymet, marka ve seri numarasının belirtil

memesi nedeniyle eldeki mal ile ithal edilen malın aynı olup olmadığı husu

sunda tereddüte düşülmektedir. 

3- Kanun ve yönetmelik boşluklarından yararlanılarak yapılan 

kaçakçılıklarda, yurt dışından gelen eşyalar yakalandığında belgelerde it

hal edilen eşyanın seri numarası, markası ve evsafı tespit edilemediğinden 

tereddüte düşülmekte ve bu işin ticaretini yapanlarla mücadelede etkinlik 

sağlanamamaktadır. 
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4- Sanayi ihtiyacı olarak ithal edilen malların piyasaya sürülmesi 

ithalat yönetmeliğine aykırıdır. Firmalara ithal müsaadesi verilirken ihtiya

cın iyice belirlenmesinde yarar görülmektedir. Bazen mal ithal eden firma 

hayali olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5- Yeni vergi yasası hükümlerince mal satışlarında anında fatura 

kesemediğinden, irsaliye zorunluluğu getirilmiştir. Esasında kaçak malını 

işyerine koyup yasallaştıran kişi karşılıksız fatura cihetine gittiğinden, 

yapmış olduğu işi piyasada yasalmış gibi göstermektedir. 

6- Fiili ithalat sırasında, ithal edilen mal belgelerinden fazla ol

ması halinde, belge fazlası malın kaçak olarak çıkarılması veya çıkarılma

ması oradaki görevli memurun durumuna bağlıdır. 

7- Yapılan anlaşmalar gereği geçici kabulle yedek parça ithal 

edip mamul hale dönüştürülerek yurt dışına ihracı gerektiren maddelerin 

yapımcı firma tarafından yasalara uyulmayıp el altından piyasaya sürüldüğü 

görülmektedir. 

8- Türkiye'ye girişi tahdite bağlanmış veya girişinde belirli şart

ların aranması gereken eşyanın ithali diğer yandan, kıymeti çok yüksek 

olan eşyanın düşük vergi ödemek amacıyle kıymetinin düşük gösterilmesi 

neticesi hazinenin zararına olduğu görülmekte olduğundan ve konunun 

Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının müdahalesini gerektirdiği cihetle bu konu

da zabıta olarak pek fazla bir şey yapılamamaktadır. 

9- Yakalanan milyonlarca lira değerindeki kıymetli taş ve maden

lerin bilirkişi raporları Belediye mezat işlerinde görevli bir personel tara

fından verilmektedir. bu raporların neticesi sıhhatli olmamaktadır. 

1 O- Eski eser kaçakçılığında halkın bilinçsiz ve eğitimsiz olması 

nedeniyle kültür varlıklarımızın yurtdışına kaçırılmasında gerekli önlemler 

alınmamaktadır. 
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11- Son yıllarda bir kısım vatandaşlarımızın gyri menkullerini 

gerçek değerlerinin çok altında gösterip satmak suretiyle elde ettikleri pa

rayı dövit veya kıymetli maden şeklinde yurt dışına çıkardıkları bir gerçek 

isede yasal olarak tatbikat Kambiyo baş kontrolörünce yapıldığından zabıta 

olarak soruşturmadan öteye pek fazla bir şey yapılamamaktadır. 

12- Döviz kaçakçılığında yerli ve yabancı turistlerin yurda giriş

lerinde beraberlerinde getirdikleri dövizi deklare zorunluluğu bulunmadığın

dan, kaçakçıların eline geçen döviz tekrar başka kanallardan yurt dışına 

gitmektedir. Bu nedenle döviz kaçakçılığı ile etkili mücadele yapılamamakta

dır. 

13- Kuruluşlarımızda kaçakçılık sadece vergisi ödenmeden veya hiç 

bir gümrük işlemine tabi tutulmadan rurda sokulan eşyalar açısından düşü

nülmektedir. Oysaki yurt dışına ihraç edilen ve gümrük işlemine tabi tutul

madan çıkarılan mallar açısından yine kaçakçılık fiili oluşmakta ve ihraç 

kaçakçılığı olarak işlem görmektedir. Kuruluşlarımız bu konuda çalışma ya

pamamaktadırlar. Zira diğer şekildeki kaçkçılıkta ortada yurda kaçak olarak 

sorulmuş bir mal mevcuttur. Söz konusu ihraç kaçakçılığında ise herhangi 

bir mal yoktur. Bu nedenle görevli ile anlaşmak suretiyle ihraç kaçakçılığı 

yapılmaktadır, böylece döviz kaybı husule gelmektedir. 

14- Ülkemize yönelik oto kaçakçılığı genellikle Pakistan, Afganis

tan, 1 ran ve Suriye vb. gibi ülkelere mensup yabancılar tarafından yapıl

maktadır. 1615 Sayılı Gümrük Kanununun sağladığı kolaylıklardan istifade 

ederek yurt dışından düşük fiyatla satın aldıkları veya çaldıkları otoları 

yurdumuza sokan söz konusu yabancı kişiler, otoları sattıktan sonra, pa

saportlarındaki oto kaydını da çeşitli yollarla silmek suretiyle hudut kapı

larımızdan rahatça çıkış yapabilmektedirler. Bu şekilde yurda sokulup 

satılan otoların çıkış yapıp yapmadığı sıhhatli bir şekilde kontrol edileme

mektedir. 
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15- Yakalanan külliyetli miktardaki kaçak giyim eşyaları ile ilgili 

bilirkişi raporları çoğunlukla sanıklar tarafından satın alındıkları kanaatına 

varılan bilirkişilere yaptırılmakta, yargı organları delaletiyle yaptırılan bu 

bilirkişi raporları çoğu kez hazine aleyhine tecelli etmektedir. Bu durum hem 

hazinenin zararına hem yargı organlarına güvensizliğe ve hemde görevliler 

üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

16- ikramiye müessesesinin iyi çalışmaması görevliler üzerinde olum

suz etkiler yapmaktadır. 

17- Kaçakçılar ellerindeki sınırsız maddi olanaklarla zayıf karakterli 

kişileri satın alabilmekte, yargı safhasında soruşturmanın seyrini değiştirebil

mekte iken, bu işle mücadele edecek kuruluşların herhangi bir ödeneği dahi 

bulunmamaktadır. 

ZABITA YÖNÜNDEN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELENİN MAHİYETi 

Kaçakçılıkla mücadele· özelliği nedeniyle hiç bir zaman tek yönlü 

değildir. Mücadelenin zabıta yönüylede sadece kaçakçı denilen ilk hattaki 

aktif elemanları ve kaçak malın elde edilmesiyle iş bitmiş sayılmaz. Zabıta 

aktif, operatif elemanlardan, finansmanı temin edenlere doğru uzanacak bir 

soruşturmanın içinde olmak durumundadır. Yine zabıta bilmek zorundadır 

ki, saf dışı bırakılacak tanınan bilinen her aktif operatif elemanın yerine 

süratle yeni bir eleman kolaylıkla konabilecektir. Bu durumda zabıta açısın

dan asıl önemli olan mesele "Budama" operasyonları değil "Kazıma" yahut 

"Kurtarma" operasyonlarıdır. Gerçi kabul ;etmek gerekir ki her zaman müm

kün olmayacaktır. Buna rağmen bu hedefe yönelmekte zaruridir. Kaçakçılık 

kaçak malın satış imkanları olmadığı, kaçağa talep bulunmadığı zaman göze 

alınacak iş değildir. Gayri meşru yollardan cazip gelen kazançlar peşinde 

olan satış yerlerinin mevcudiyeti kaçakçılığı besleyen ana amildir. (3) 

(3) A. Turhan Şenel. Modern Soruşturma Teknikleri. (Ankara :1973) S.392 
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Özel önemi olan bir husus; kaçakçıların bölge özelliklerini iyi bil

meleri, sınır hattında rahat ve kolay geçice müsait noktaları iyi bilmeleri 

nedeniyle güvenlik açısından meseleye bir başka önem verilmesi gereği var

dır. Espiyonaj hatta sabotaj amacıyle huduttan sızmalar veya kaçış yollarının 

tesbiti bunların yardımı ile temin olunabilir. 11. Dünya Savaşı sırasında 

Faransa'da faaliyet gösteren yer altı örgütlerini canlandıran müttefiklerin 

birçok elemanı tehlike anında hududu kaçakçıların yardımları ile aşarak i span

ya'ya kaçabilmişlerdir. bu hususu hiç bir zaman gözden uzak bulundurmamak 

gerekir. 

Karşı operasyonlar; kaçakçılakla mücadelenin etkin olabilmesi için 

polisiye taktik ve metodlardan azami şekilde istifade olunması gerekli olmakla 

beraber bu konunun kendine has özelliği nedeniyle bazı hususlara işaret 

edilmekte fayda görülmektedir. 

1- istihbarat; Hizmetin bütün dallarında zabıtanın vazgeçilmek sila

hıdır. Bölgede bilinen ve şüphe edilen kişiler, kuruluşlar ve iş yerleri hak

kında detaylı bilgileri sağlamak gerekir. Her şüpheli durum ve faaliyetten 

haberdar olabilme imkanı olmalıdır. Neredeler, kimlerle temastalar, çalışma 

usuul ve metodları nelerdir, nasıl teşkilatlanmışlardı, yolları, buluşma yer

leri, geçiş noktaları, özellikleri vs. gibi. 

2- Kayıt dosyaları; iyi bir kayıt ve dosyalama sisteminin mevcudi

yeti zabıta için paha biçilmez hazinedir. Genellikle operasyonel amaçlara el 

vermesi için genel arşiv sistemi yanında operasyonel kayıt ve dosyalar şfyle 

olmalıdır. 

a- Şahıs dosyaları; bilinen veya şüphelenilen kimseler hakkında 

her türlü bilgiyi havi fotoğraflı dosyalar bulunmalıdır. 

b- Olay dosyaları; meydana g~lmiş bulunan kaçakçılıkları olay ola

rak anlatan her türlü yayın, rapor vs. havi dosyalar, pek tabi cinslerine 

göre ayrılacaklardır. Silah kaçakçılığı, eşya kaçakçılığı vs. gibi. 
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c- Teşkilat dosyaları; maskeli paravan firma olarak çalışan asıl 

amacı kaçakçılık olan bu kuruluşlar hakkında bütün bilgileri kapsar şekilde 

dosyalar tutulması gerekir. 

d- Vasıta dosyaları; kaçak mal sevkinde kullanılan, kullanıldığın

dan şüphe edilen her türlü vasıta için en ince teferruatına kadar bilgi taşı

yan dosyalar tanzimi gerekir. 

e- Mahal dosyaları; kaçakçılık olaylarının zuhur ettiği yer, mahal, 

nokta hakkında bilgiyi havi dosyalar. Bu kayıtlar bir birine atıkfta bulunacak 

şekilde tanzim ve idame olunacaktır. 

f- Olay defteri; tarih sırasiyle tutulacak bir defterdir. Olay ta

rihinde kısa özet olarak kaydedilir ve dosya numaraları işaretlenir. 

3- Haritalar; operasyonel amaçla kullanılmak üzere haritaların bü

yük önemi vardır. 

a- Yol haritaları; Bu harita üzerinde kaçakçıların kullandıkları 

yollar, geçiş noktaları, kaçakcı ve şüphelenilen kimselerin hareket istikameti, 

saklandıkları, barındıkları yerler, ziaret ettikleri yerler, çıkarma ve indirme 

sahaları, yükleme sahaları, mal tesbit noktaları gibi hususlar işlenir. Ayrı 

renkli bir kalemle zabıta faaliyeti (devriyeler, kontrol noktaları) işlenir. 

b- Olay haritaları; yukarıdaki tipteki bir harita üzerine vezuhur 

eden olaylar işaretlerin. Bu haritalar gerektiğinde düzenlenecek baskın ope

rasyonlarında faydalı olacak bilgileri temin eder. 

4- Baskınlar; Baskınlar genellikle sabit nokta hedeflerine yönel

tilecektir. Hem kaçakçıların hemde kaçak malı elde etme amacına yönelecektir. 

Baskınların nasıl planlanıp icra edileceği duruma göre değişir. 

5-- Pusu kurmak; kaçakçılara karşı yöneltilecek operasyonlarda 

pusu kurmak çoğu kere karşı karşıya kalınacak zorunluluk olarak ortaya 

çıkar. Pusu kurmak suretiyle gerçekleştirilecek operasyonlarda genellikle 

başarı çok iyi bir istihbaratın ve planlamanın yapılmasını gerektirir. 
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Bu planlamada arazi şartları, görüş mesafesi, ateş baskısı altına 

alabilmek, gafil avlayabilmek, ateş üstünlüğü, kaçakçıların yakalanabilmesi için 

sayı üstünlüğü gibi. Hususlar göz önüne alınması gerekir. Sahillerde indirme 

noktaları çevresinde yapılacak pusu operasyonunun iyi tayin edilmeş planlama 

ile denizden desteklemek faydalı olur. 

Pusu operasyonlarında uygun yer seçimi en önemli husustur. 

imkan olan yerlerde öyle bir nokta seçilmek gerekirki kaçakçı kafilesi başka 

bir alternatife baş vurma imkanı olmasın. (Mesela derinliğe intikali ancak ve 

zaruri tek bir boğaz noktasından geçne zorunluluğ gibi). Pusuda esas itiba

riyle kaçakçının geriye kaçma imkanı bırakılmamalıdır, kaçakçıya çatışmayı 

göze almalı yahutta teslim olmalıdır. 

Pusu kurmada göz önünde bulundurulacak hususları şöyle sıra

lamak kabildir: 

a- istihbarat; kaçağın geliş geçiş gün ve saatini takip edeceği 

yo, nasıl nakledileceği kaçkçıların durumu, silahlı olup olmadıkları, kaçağın 

cinsi, nerede teslim alınacağı, refakatçılar bulunup bulunmadığı, sayıları, 

imkanları, tabiatları, (cesur, çatışmaktan çekinmez gibi) 

b- Yer seçimi-arazı yapısı; alınan bilgiler ışığında geçiş yol veya 

yolları üzerinde denetlemeye en elverişhli noktaları, pusuya en elverişli yer, 

arazinin sağlayacağı örtülme imkanı, harekata olan etkileri, harekat serbesti

si sağlama durumu, kuvvet üstünlüğü sağlama oranı, 

c- Gerekli teçhizat; operasyonel şartların ve operasyonun gerek

li kıldığı malzeme, araç, gereç, ışıklandırma malzemesi vs. gereğince plan

lanmalı. 

d- Personel; pusu ve baskınlarda tecrübeli, soğuk kanlı, ope-

rasyon gerekleri iyisce anlatılmış, iyi eğitim görmüş olmalı, görevlerini iyi 

bilen ve yeter sayıda olmalıdır. 

e- Muhabere; baskın operasyonlarında olduğu gibi gereğince 

düzenlenmelidir. 
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f- Zamanı, genellikle işin icabı olarak pusular gece kurulursa da 

gündüzleri de yapılabilir. 

g- Tedbirler; operasyon zaruret bulunan hallerde maskelenmeli

dir. Bazı stratejik noktalara kaçakçılar gözcü koyabilirler. Bunlar dikkate 

alınmalıdır. imkan olan hallerde böyle gözcülerin işaretleşme sistemleri iyi 

bilinirse yerlerine zabıta mensupları geçerek kafileyi kurulmuş bulunan pusuya 

daha rahat çekebilirler. 

h- Operasyonun icrası; operasyon ani bir baskın şeklinde olmalı, 

dönüş yol ve ümidi kaçıkçı kafilesine kapatılmalıdır. Teslim olma zorunda bıra

kılmaları en makbul olan şeklidir. Her an çatışma ihtimaline binaen hazırlıklı 

olmak gerekir. Çapraz ateş sonucu zabıta kuvvetleri bir birlerine zarar verme 

durumuna düşmemelidir. 

Önemli bir konu, silah kaçakçılığı; silar ve mühimmat kaçakçılı

ğının ayrıca önem arz eden yönü vardır. Burada kaçak malın (silah-mühimmat) 

perakende satışa arzından ziyade toplu devredilmeleri ve başka karanlık emel

lere hizmet edenlerin eline geçmi ihtimali meseleye kendine has bir renk kat

maktadır. 

Devlet güvenliği açısından ayrıca önem arz eden böyle bir konuya 

zabıtanın gerekli önemi vermesi ve meselenin altındaki gerçek nedeni ihmal et

meksizin araması gerekir. Silah kaçakçılığında daha itinalı ve kuvvetli bir 

teşkilatlanma bulunması gerekitiğini unutmamalıdır. 

Diğer önemli bir husus narkotik maddelerin illegal trafiği ile 

işaret olunan şekildeki kaçakçılık olaylarının benzerliği, hatta zabıta gözü ile 

her an mevcut olabilecek irtibattır. Böyle bir ihtimal her an zabıtanın gözün

den uzak olmamalı, her narkotik operasyonuna ilgi duymalıdır. Aynı şekilde 

her kaçakçılık olayıda norkatik soruşturma ile yükümlü zabıta için bu neden

le ilgi konusu olmalıdır. 
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Muhtelif vesilelerle sık sık temas olunduğu üzere kaçakçılık tek 

başına yürütülen bir yasa ve kural dışı davranış değildir. Bilinerek, bilinçli 

olarak yapılmasa dahi bir teşkilatlanma mutlak şekilde mevcuttur. Bu nedenle 

de soruşturmacının işi elde olunan suçluları yakalamasıyla bitmiş sayılmamalı

dır. Daima perde arkasındaki "KiM" veya "KİMLER" sorusuna soruşturmacı 

cevap aramalıdır. 

Gerek nerkotik operasyonlarında gerekse diğer kaçakçılık operas

yonlarında ülkemizin özelliği açısından polis, jandarma veya polis, jandarma 

ve gümrük müşterek operasyonlarına ve sıkı işbirliğine önem vermek gerekir. 

BEŞiNCi BÖL Ü M 

VARSAYIMLARIN KANITLANMASI 

1- "Kaçakçılıkla mücadelede alınacak idari ve cezai tedbirlere 

ilave olarak ekonomik ve sosyal tedbirlerinde alınması sorununun çözümünde 

çok önemli etkendir. 11 

Geçen yıllara · göz atıp kaçakçılığın başladığı ve yoğunlaştığı 

bölgelerimizden Güneydoğu Anadolu'dan somut örnekler verilebilir. 

"Men'i Müskirat Yasası"nın uygulandığı günlerde Türkiye'de 

içki bulamıyan "Akşamcılar" durum ve sınır rejiminden yararlanarak pasa

vanları ile Suriye köylerindeki meyhanelerde kafayı bulup Türkiye'ye gelir

lerdi. İçtikleri içkinin keyfini Türkiye'de sürdürdüklerinden bunlar alaya 

alınır, yöre halkınca kafa kaçakçıları olarak isimlendirilirlerdi. Şeker, tuz 

bulamıyanlar da sınır durumundan yararlanıp gereksinmelerini Suriye'den 

kaçak olarak sağlarlardı. 

Kilis'te bohçacı kadınlar, çarşaflarının altında gizliyerek kaçak 

eşyaları ev hanımlarına · pazarlamaya çalışırlar, evin hanimi eşyaların çekici

liğinden etkilense bile. bu kadınların eve girmesinden hoşlanmayan evin 

reisi koca bunlara tepki gösterir, velhasıl toplumda kaçakçılık aşağılanırdı. 
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Gerçekçi önlemler alınınca bu tür kaçakçılar kendiliğinden orta

dan kalkmış, sosyal önlemler ihmal edilmemiş, içki yasak olmaktan çıkarılmış

tır. Ekonomik önlemler olarak Gaziantep'de içki fabrikası kurulmuş çözüm 

sağlanmıştır. Şeker fabrikalarının kurulması ve bol şeker üretimi ise başka 

çözümdür. Son yılların filitreli sigara karaborsasından kurtufuş olgusu bir 

başka örnektir, örnekler çoğaltılabilir. FAkat ne acıdırki bir zaman·ıar kaçak

çılığı aşağılayan halk, kaçakçılığı şimdi geçi"m yolu olarak kabullenmiştir. 

Çözüm bekleyen aslında bu sosyo-ekonomik bozulma olgusudur. Bozgundan 

yararlananlar kolay kazanç sağlamak, kestirmeden zengin olma itisi içindeki 

çok küçük bir azınlıktır. Halk giderek azınlıkların etkisine açık duruma gel

miştir. 

Sebepler ortadan kaldırılıp halkın kaçakçılık yapmadan normal 

şartlar altında geçimini temin edebileceği bir ortam yaratılmalıdır. Sonra iyi 

bir kontrol yolu bulunmalı, görevliler kaçakçıya muhtaç edilmemelidir. Ancak 

ondan sonradık ki kaçakçılara uygulanacak en ağır cezai işlemer bile haklı

lık gösterir. Bir şeyi meydana getiren nedenleri ortadan kaldırmadan sonuç

ların yok edilemiyeceği kavranmalıdır. 

Toplumu saran koşullar, ekonomik gerekler göz önünde tutulma

dan aranan çözümlerle bundan böylede sonuç alınamıyacaktır. uçun cezası 

arttırılarak ve çözümden uzaklaştırılınca da, geciktira, nedenler yeniden 

devrede bırakılarak bir kısır döngüye zaten girilmiştir. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığım, mücadelenin ekonomik 

yönünden ağırlık ve öncelik taşıyan görüş, büyük haklı yanları olan göz 

önünde tutulması gereken bir görüştür. Büyük haklı yanları olan bu görü

şün eksik yanları da vardır. Kanımca en büyük eksiklikte polisiye önlemle

rin ikinci plandatutulması fazla önemsenmemesidir. Problem sadece ekonomik 

düzelme ile çözülse idi, batının ekonomik problemlerini büyük ölçüde hallet

miş ülkelerinde yapılan kaçakçılığın izahı zor olacaktır. 
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Çözümı, konunu ekonomik yanını gözardı etmeden bu alanda önlem

ler alarak, polisiye önlemleri güçlendirmek etkili hale getirmek, sosyal alanda 

da kaçakçılıkla mücadeleyi topluma benimsetmek, yaygınlaştırmaktan geçer. 

2- "Kaçakçılığın önlenmesi ile görevli kuruluşların faaliyetlerinin 

temeli olan istihbarata yeteri kadar önem verilmemesi, fon ayrılmaması başarı

yı olumsuz yönde etkilemektedir." 

Kaçakçılığın önlenmesiyle görevli- kuruluşların kaçakçılık suçları 

ile ilgili haberleri toplama görevi Ceza Muhakemeleri Usulu Yasası ve kaçak

çılık yasasında gösterilmiştir. Haber alma görevli kuruluşların en önemli faali

yeti ve görevidir. Ancak Emniyet Genel müdürlüğü Kaçakçılık l stihbarat 

Daire Başkanlığının kuruluşuna paralel olarak, il emniyet Müdürlüklerinin 

kuruluşunda kaçakçılık istihbarat şubeleri yer almaktadır. 1 ilerde bulunan 

diğer kuruluşlarda da istihbarat bölümleri yoktur. Dolayısıyle kaçakçılık 

konusunda istihbaratın sağlanması ve ilgili yerlere iletilmesi kuruluşların 

personelinin şahsi yeteneğine kalmıştır. Kaçakçılıkla mücadele eden kuruluş

ların taşra birimlerinde de istihbarat birimi yoktur. Merkez kuruluşlarında 

kullanılan "l stihbarat" terimi teknik anlamından çok tüm haber alma faaliyet

lerini kapsayacak bir anlamda kullanılmıştır. Yukarıda izah edilmeye çalışıl

dığı gibi hiç birinde istihbarat bölümü bulunmamaktadır. Taşra birimlerinde 

kaçakçılık faaliyetleri ile ilgili istihbaratı toplamak üzere ayrı birer istihba

rat bölümlerinin kurulması gerekliliğini tezimizde vurgulamaya çalıştık. 

Biz kaçakçılıkla mücadele eden kuruluşların tümünde ayrı bir istihbarat ve 

haber alma bölümünün kurulmasına inanıyoruz. taşra birimlerinde hiç birinde 

haber alma bölümü olmadığına göre, görev ile ilgili haber alma faaliyetleri

nin diğer işlerle görevli personel tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu haber alma faaliyeti de yetersiz kalmaktadır. 
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Kurulacak istihbarat bölümlerinin görevlerini yürütebilmeleri 

için araç, gereç, cihaz, malzeme ve binaya yeterli düzeyde sahip olmaları 

zorunludur. 

Bu arada istihbarat ödeneği üzerinde de durmak gerekir. Kaçak-

çılığın önlenmesi ile ilgili kuruluşların istihbarat faaliyetleri için ayrılan veya 

verilen ödeneğin yetersiz olduğu veya istihbarat için hiç ödenek ayrılmadığı 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak kaçakçılıkla mücadele eden taşra birimlerinin 

istihabarat faaliyetleri için ayrılan fonların yetersiz olduğu söylenebilir. 

Taşra birimleri, diğer örgütlerden görev konuları ile ilgili istih

baratı yeterli düzeyde alamadıkları, kendi istihbaratlarını kendilerinin topla

dıkları bu nedenle istihbarat bölümlerine ihtiyaç duydukları söylenebilir. 

Taşra kuruluşlarında istihbarat toplamak üzere oluşturulacak 

bölümlerin hangi makama bağlanırsa daha yararlı olacağı konusu ortaya çık

maktadır. Kaçakçılığın önlenmesi ile görevli kuruluşların görevleri ile ilgili 

istihbaratı toplamak üzere kurulacak bölümlerin kendi birim amirlerine bağ

lanması daha yararlı olacağı söylenebilir. Çoğu haberlerin anında kullanıl

ması gerektiğinden bu görüş isabetlidir. Taşra istihbarat bölümlerinin taş

rada bulunmasına rağmen merkez birimlerine bağlanması zaman kaybı ve 

haberleşme güçlüğü yaratma yönünden sakıncalı olabilir, hazlı hareket 

olmazsa yakalanacak mallar yer değiştirebilir, el değiştirebilir yada tüketi

lebilir, failleri kaçabilir. Ancak bazı haberlerin merkeze gönderilmesi daha 

yararlı olabilir. Şöyleki, merkez birimlerinin istihbarat bölümü uzun vadeli 

işler ile büyük suç örgütleri ile mücadelede gerekli haberleri taşra birimle

rinden alarak değerlendirebilmelidir. Taşra birimlerinin koordinasyonu mer

kezce sağlanmalıdır. 

3- "Kaçakçılıkla savaşımında uluslararası ve ulusal örgütler 

arası koordinasyon yeterli olmadığından bu örgütler kaçakçılık olaylarını 

önlemede beklenen etkinliği sağlıyamamaktadırlar. 11 
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Günümüzde kaçakçılık olaylarının önlenmesi için yapılan çabala

ra baktığımızda, kaçakçılığın önlenmesi için ilgili kuruluş yöneticilerinin 

değiştirilmesi, yeni yasal düzenlemelere gidilmesi, cezaların arttırılması ve 

benzeri önlemler alındığını görüyoruz. Bu önlemlerle de kaçakçılık olayları

nın önü alınmak istenmektedir. Ancak ilgili kuruluşlar arasındaki koordinas

yonun yeterli olup olmadığına bakılmamaktadır. Kuruluşlar içinde ve kuru

luşlar arasında koordinasyonu sağlamak çabaları görülmemektedir. Bu neden

le biz bu tezimizde ulusal ve uluslararası kaçakçılığın önlenmesiyle görevli 

kuruluşların koordinasyonu konusuna dikkatleri çekmeye çalıştık. 

Ülkemizde kaçakçılığın önlenmesi, takip ve araştırılması ile gö

revli birden çok örgüt bulunmaktadır. Bu görev kendilerine yasal düzen

lemelerle verilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrükler Koruma Genel Müdürlüğü ve Tekel 

Genel Müdürlüğü kuruluşlarını sayabiliriz. 

Birden fazla kuruluşun bulunması koordinasyon sorunu yanın

da kaçakçılığı önlemede sorumlu koruluş bulmayı da güçleştirmektedir. 

Kaçakçılıkla savaşımın etkin olmamasının nedenleri her kuruluş diğerinin 

üzerine atmaktadır. Kaçkçılığın önlenmesindeki bu kopukluk, kaçakçılığın 

haber alınması aşamasında da kendini göstermektedir. Her kuruluş kendi 

bünyesinde haber toplamakta ve toplanan haberler diğerlerine verilmemek

te yada sağlanmamaktadır. 

Kuruluşlar içi koordinasyon tıpkı ilgili kuruluşlar arasındaki 

koordinasyon gibi kopuktur. Bir kuruluş içinde bir birinden bağımsızmış 

gibi çalışan birimler vardır. Emniyet teşkilatında mal, narkotik, silah 

mühimmat kaçakçılık şubeleri kaçakçılığın önlenmesinde bir birinden ha

bersiz ve bağımsız çalışmaktadırlar. Jandarma teşkilatında ise sabit, sınır 

ve sahil güvenlik komutanlıkları gibi bir birinden ayrı ve kopuk birimler 

vardır. 



126 

Taşra birimleri arasındaki koordinasyona gelince, bu kuruluşlar 

arasındaki koordinasyonu sağlama görevi Mülki Amirlere verilmiştir. Ancak 

onların da gereği gibi sağlayamadıkları anlaşılmaktadır. Jandarma teşkilatın

da kaçakçılıkla ilgili ayrı bir birim yoktur. Emniyet Teşkilatında ise yeni 

yeni kurulmaktadır. Bu durum kuruluşlarda uzmanlaşmayı engelleyen en 

önemli unsurdur. Uzmanlaşmanın gelişmediği kuruluşlar arasında koordinas

yon sağlamakta zorlaşmaktadır. il dahilinde kaçakçılıkla ilgili haberler tek 

bir kaynaktan çıkmadığından ve bu işle ilgili görevli bir birim olmadığından, 

her kuruluş ayrı ayrı dar ve yetersiz haberlerle beslendiğinden koordinas

yonu zorlaştıran başka bir sorun doğmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldıra

bilmek için l I Valilerinin bir birim.le diğer birimler arasında koordinasyonun 

sağlanmasını temin edecek yasal düzenlemelere gidilmesi ve her birimin ayrı 

ayrı topladığı haberleri tek birim yani istihbarat amirliklerinde toplanmasını 

sağlanması gerektiği kanısındayız. 

Kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili kuruluşların başka başka kuru

luşlara bağlı olması, yöneticilerin bir birleri ile ilişkilerinin beşeri ilgi an

layışına bağlı kalması koordinasyonu engelliyen diğer bir neden olarak or

taya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak Valiler kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyo

nu yerine getirememektedirler. Kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanama

mış olması kuruluşların kaçakçılık olaylarında çabaların birleşmesine ve sa

vaşımın dağınıklık göstermesine neden olmaktadır. Alınan önlemler bir 

birini tamamlamamaktadır, sürtüşme ve çatışmalara neden olmaktadır. 

Kaçakçılık konusunda kuruluşların personelinde ikramiye konu

su hakim bulunmaktadır. Kaçakçılığın önlenmesi uğraşı, bir hizmetin yerine 

getirilmesi açısından değilde, ikramiye alacağı yönünden yürütülmesi, çaba

ları ister yasal ister yasal olmayan yollardan yarar elte etme görüşünün 
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hakim olmasına yol açmıştır. Bir kaçakçılık olayına el koyan gurubun adet ola

rak az olması, ikramiye miktarının daha fazla düşmesine sebep olacağından 

kuruluşlar birlikte savaşım vermekten çekinmektedirler. 

Merkezi kuruluşlar arasındaki koordinasyon durumu (Genel Müdür

lükler arası koordinasyon durumu) taşra birimlerindekini hatırlatmaktadır, ko

pukluk burada da açıkça görülmektedir. Taşra koordinasyon sorunlarının aynı

sı merkezi birimler arasında da vardır. Ancak. tek farklı taraf örgütler arası 

uyuşmazlığın gizli olduğudur. 

Dikkat edilirse uluslararası örgütlerin kaçakçılıkla ilgili yanları 

yalnız uyuşturucu maddelerin kontrolü ve zararlarının önlenmesi amacını taşı

maktadırlar. Ancak günümüzde insanlığa ve ülkelerin ekonomik yapısana olum

suz etkileri olan silah, mermi ve gümrük kaçakçılığı gibi olayların önlenmesi 

için uluslararası örgütleri göremiyoruz. Örneğin; eski eser kaçakçılığı sonucu 

milyonlarca eski eser, çoğunluğu gelişmemiş olan ülkelerden gelişmiş olan ülke

lere zaman içinde kaçırılmıştır. Gelişmemiş ve eski eserleri çalınmış olan bir 

çok ülke uluslararası bir örgüt kurmuş ve eski eserlerin toplanarak orijinal 

yerlerine konmasını istemektedirler. Eski eserleri müzelerinde koruyan veya 

sahip olan ülkeler ise "Eski eserler evrenseldir." diyerek bu örgüte katılmak

ta çekimserdirler. Bu örnekte görüyoruzki uluslararası örgütlerinde tüm üye

lerinin katılacağı etkin karar alma çoğu zaman olanaksızdır. Oy birliği ile 

alınan kararlar ise yararı fazla olmayan koulardır. Uyuşturucu maddeler bu

nun dışında kalmaktadır. 

Her ülkenin örgütsel faaliyetlere kendi yararları açısından bak

maları ve bu yararların sık sık biçim değiştirmesi uluslararası koordinasyonun 

sğlanamamasında önemli neden olmaktadır. Sonuç olarak diyebilirizki uluslar

arası örgütler yavaş çalışmakta, etkinlikleri az ve alınan önlemlerin sonuç

ları geç fark edilmektedir. Söz gelimi uyuşturucu maddelerle yapılan uluslar 
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arası savaşın bir asra yakın zamandır, sürdürüldüğü halde sonuç pek iyimse

necek durumda değildir. 

Uyuşturucu maddelerin yanında diğer kaçakçılık olaylarınında ön

lenmesi, kontrolu ve üretimi için uluslararası örgütlenmeye gitme istemi, zarar 

gören ülkelerden gelmeli ve önce kendi aralarında sonrada yarar gören ülke

lerinde katılmasını sağlıyacak biçimde örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir. 

Yine en çok zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye bundan öncülük yapa

bilir. 

Uluslararası koruluşlar komiteler yoluyla koordinasyonu sağlama 

çabası yerine, interpol çalışmalarında olduğu gibi karşılıklı bağımlılıklar yolu 

ile koordinasyon sağlanmalıdır. Üye ülkelerde Milli merkez büroları açarak 

komite tipi koordinasyon sağlamanın zararlı yönleri ortadan kaldırıldığı gibi 

somut sonuçları da alınabilir. 

Görüldüğü gibi kaçakçılık olaylarının önlenmesi için savaşım 

veren ulusal ve uluslararası örgütler-içi ve örgütler-arası koordinasyon so

runları bu kuruluşların etkin çalışmasını engelleyen büyük bir sorun olarak 

önemini korumaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERi LER 

Tez için dökürnanları toplamaya başladığım sıralarda, tezimi 

sadece 19181 Sayılı kanunla sınırlandırmayı düşünüyordum. Fakat zamanla 

bunun çok yetersiz kalacağını düşünerek olabildiği kadar olayı çeşitli yön

leri ile bir bütün olarak ele almaya karar verdim. 

Tezimde daha çok kaçakçılık olgusunun büyütüldüğü kadar için

den çıkılmaz birmesele olmadığını nihayet insan ilişkilerinden, insanlar tara

fından yaratıldığını, yine çözecek yegane unsurunda insan olacağını vurgu

lamaya çalıştım. Bunda kararlıysam, hem hukuki cezalar, engeller koyarak 

hemde bu tip olayların çıkmasına meydan vermiyecek ortam yaratılarak mü

cadeleden başarı ile çıkılabilinir. Yeterki istensin kararlı ve azimli olunsun. 
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Kaçakçılık ekonomik, sosyal, coğrafi ve politik zaafiyetler ne

deniyle doğup gelişmektedir. tahlikeli olmasına rağmen kolayca yapılabilen 

bir iş olduğundan işsiz, topraksız, sıkıntı içindeki vatandaşların aklına 

gelen ilk kazanç yolu kaçakçılıktır. Ancak bizce, fakir sınır köylüleri ve 

gecekondulu kaçakçıların yaptığı değildir tehlikeli, asıl önemlisi ve tehlike

lisi büyük şebekelerin kaçakçılığıdır. Daha fazla sermaye, daha çok adamla, 

çok miktarda kaçak eşya getirip götürme olanağına sahiptirler. Bu adamlar 

günümüzde herhangi bir meslek sahibidirler. Tüccarlar, sanayiciler, ithalat 

ve ihracatçılar içinde bunlara sık sık rastlanmaktadır. Büyük kaçakçılık 

şebekelerini telefonla veya mutemet adamlarıyle yönetmektedirler. 

Sınır köylerinde topal, çolak kalan insanlarımızın gösterdiği 

manzara hazindir. Ayrıca mayınlara basarak ve güvenlik kuvvetleriyle si

lahlı müsademeye girerek hayatını kaybeden insanların geride bıraktıkları 

aileler perişanlık içindedirler. devlet eğer kaçakçılığı önlemek istiyorsa bu 

konu üzerinde esaslı bir şekilde eğilmeli, sebeplerini araştırım öncelikle 

bunları ortadan kaldırmalıdır. Ancak bu şekilde tehlikenin önüne geçebilir. 

yüzeysel tedbirler alındıkça yine insanlarımız kaçakçılığa devam edecek, 

yine milyonlarca lira yabancı ülkelere bırakılacaktır. 

12 Eylül 1980 Harekatı öncesi büyük çapta kaçakçılığa sahne 

olan Ülkemiz, 12 Eylül herakatından sonra çökertilen terör örgütleriyle 

birlikte kaçakçılıkta büyük bir darbe yemiş ve durma aşamasına gelmiştir. 

Ancak kaçakçılık mikrop gibi ortam buldukça üreyerek çevreye yayılmakta

dır, gayri müsait şartlarda ise bulunduğu yerde kalmaktadır. O halde kaçak

çılığın önlenmesi için alınacak emniyet tedbirlerine parelel olarak, kaçakçı

lığa elverişli şartların ortadan kaldırılması uygun mütalaa edilmektedir. 
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Kaçakçılıkla mücadele mevzuat açısından, gerek ana kanun 1918 

sayılı kaçakçılık kanunu, gerekse diğer yasalardaki kaçakçılık suçlarını gör

dük, inceledik, kısaca bu konuda lafı uzatmadan denilebilirki, mevzuatımız 

kaçakçılıkla mücadelede yeterlidir. Hem önleyici idari yasalarımız, hem de 

ceza koyucu yasalarımız için geçerlidir. Öyleyse kaçakçılık neden durdurula

mamaktadır? Bu soru çeşitli nedenlere dayanmaktadır. 

Bir kere, her şeyden evvel tüm olayları mevzuat gözüyle görmek

ten vazgeçmeli, alınacak polisiye ve jandarma önlemleri yanında ekonomik in

lemlerede ağırlık verilmelidir. Gerçekçi ve kalıcı çözüme doğru seri adımlar 

atılmalıdır. Ekonomik önlemlerin yanında kaçakçılıkla mücadeleyi tüm topluma 

yaygınlaştırıp, benimseterek, bütün yolları kullanarak bu konuda eğitime hız 

verilip sosyal alanda gereken yapılmalıdır. Ulusal mafia işbirlikçilerinin önle

yici akıldan çıkarılmayarak diplomatik temaslarla bu konu sıkıca işlenmelidir. 

Mücadelede kullanılan ana malzeme insan unsurudur. Bu da 

devletinlerin emniyet teşkilatlarıyla uygulamaya geçer. Ne varki yasayı ko

rumakla görevli polis örgütleri bu konuda büyük açmazlarla karşılaşır. 

Ne kadar ileri bir teknoloji ile donatılmış olursa olsun, nice bilgisayarın 

ş:ışmazlığından yararlanırsa yararlansın her polis örgütünün temel malzemesi 

yine insandır. Çünkü tabandan tavana suçluyla yüz yüze gelen, sonrasında 

yaşamını tehlikeye atması gereken bu insanlardır. Ne varki insan malzemesi, 

işleri gereği suçlularla kaçakçıların bu karma karışık yığınla iç içe yaşamak 

zorundadır. Görevi tam olarak yapmak, dolambaçlı yollara, rüşvet vb. kay

nak istemeyen polis, çoğu zaman peşine düştüğü suçlunun kendisinden daha 

yüksek kazançlar sağladığını, kendisinden daha rahat bir yaşam sürdürebi

leceğini görerek sarsılır. Hele zaman zaman üst düzeyde kimi yetkililerin 

adı yolsuzluk olaylarına karıştıkça güven duygusunu dahada yitirilmesi kaçı

nılmazdır. Mesleğinde uzmanlaştıkça ve ustalaştıkça bu çelişkinin dahada 

derinleşeceğini görüyorum. Bu alanda uzmanlaşan kişi yasa koruyuculuğunda 
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ne kadar usta ise, yasa dışılıkta da o derece becerikli olması şansı kazanır. 

Bunu çok iyi bilen mafialar, devletin sağlayabileceği olanakları kat kat üstün

de önerilerle yaklaşmaya her zaman hazırdırlar. Bu kişilere polis yada haber 

alma örgütlerini insan malzemesi için onları, direnmeye var güçleriyle yasayı 

korumaya itecek çok ciddi maddi-manevi nedenler yoksa, bu örgütler kurut

maya çalıştıkları bataklığın içinde boğulmaya yazgılıdırlar. işte bu çelişki 

kaldırılmalıdır. Gerek ekonomik, gerekse ıroral olarak bu insanlar güçlendi

rilmelidir. Şu gerçek asla unutulmamalıdır. Bu bir savaştır ve bu tür bir 

savaşa tüm bünyemizle top yekün girmezsek yenilgi kaçınılmaz görünüyor. 

Top yekün macadelenin kişisel mücadeleden daha sağlıklı olacağı 

ve bu nedenle kaçakçılığın önlenebilmesinde yetki ve sorumlulukların tek el

den yönlendirilmesinde fayda mülahaza edilmektedir. 

Türkiye, geçmişte ekonomik, sosyal ve politik zaafiyetler nedeni 

ile doğup ülke ekonomisini ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılığın gelecekte 

de tehdit olmasını önlemek maksadı ile, alınacak emniyet tedbirlerine ilave 

olarak kaçakçılığa elverişli şartları da ortadan kaldıracak tedbirleri almalıdır. 

Ülke ekonomisinin korunması için, konan yasaların uygulanmasın

da güvenlik kuvvetlerinin verdiği mücadelinin yanında diğer resmi ve özel 

kuruluşlarında mücadele etmeleri gerekmektedir. Güvenlik kuvvetlerinin ve 

kaçakçılarla mücadelede yer alan diğer kuruluşların en yeni teknoloji ile 

donatılıp daha etkin mücdele edibelicek güce ulaştırılması zorunludur. 

Kaçakçılıkla mücadele eden her kuruluş teşkilat, malzeme ve 

araç bakımından takviye edilmelidir. Yine her kuruluş kendi görevlerinin 

gerekli kıldığı haber alma ihtiyacını, kendi olanakları ile karşılayacak düzeye 

getirilmelidir. 
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Kaçakçılıkla ilgili istihbarat bilgilerinin bir merkezde toplanıp 

ve değerlendirilmesine, bir elden sevk ve idareye, rüşvet olayının azalma

sına, kaçakçılıkla mücadele eden çeşitli örgütlerarasında koordinasyona ve 

işbirliğine imkan sağlamak maksadıyle büyük veya kaçakçılığın yoğun olduğu 

illerde çeşitli örgüt temsilcilerinden oluşan kaçakçılıkla ilgili müşterek kantarı 

ve hareket merkezleri kurulmalıdır. 

Büyük sınır kapılarında ve dış hatlara açık hava limanlarında, 

görevli değişik bakanlıklara bağlı personelin birbirleriyle uyumlu ve verimli 

bir işbirliği dahilinde görevlerini icra edebilmeleri için müşterek bir amirin 

emir ve komutasında faaliyet göstermelidir. 

Kaçakçı teşkilatlarının hücre sistemine benzer bir şekilde çalış

tıkları izah edilmişti. O halde organize edilmiş kaçakçılıkla mücadele edebil

mek için en az onun kadar örgütlenmek gerekir. Bu örgütlenme personel 

ve teçhizat, araç bakımından olduğu gibi istihbarat bakımından da önem ka

zanmaktadır. 

Türk parasının değerini koruyan tedbirleri geliştirmek ve kom

şu ülkelerle kaçakçılık bakımından özellik arz eden mallarla ilgili ticaret 

anlaşmaları yapılmalıdır. 

Yurdumuzda ihtiyaç olan maddeler zamanında ithal edilerek bu 

maddelerin kaçakçılığın mevzuu olması önlenmelidir. 

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen mallara işaret konulmalı ve 

belge verilmelidir. 

Yerli ve yabancı gemilerin manifesto oyunları ile yurdımıza 

kaçak eşya sokulması önlenmelidir. 

Silah ve uyuşturucu maddeler konusunda diğer ülkelerle sıkı 

bir koordinasyon ve işbirliği yapılmalıdır. 



133 

Yerli malların Avrupa malları ile rekabet edecek düzeyde olması 

için gerekli tedbirler alınmalı, üretilen her malın mutlaka kalite kontrolu 

yapılmalı, kalitesiz mal üretene ağır cezaların verilmesi için gerekli yasal 

tedbir alınmalıdır. 

Ülkede işsizlik oranını azaltacak gerekli tedbir alınmalı, özellikle 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fabrikalar kurmak, yurt 

dışına işçi gönderilirken anılan bölge halkına öncelik verilmelidir. 

Kaçakçılığın yaygın olduğu bölgelerde başta kamu görevlileri 

olmak üzere bütün devlet memurlarının kaçak malzeme kullanmaları önlenme

lidir. 

Kaçakçılıkla mücadele eden kamu görevlileri başta gümrük teş-

kilatında çalışanlar olmak üzere her yıl mal beyanında bulunmaları sağlan

malı ve doğruluk derecesi mutlaka kontrol edilmelidir. 

Haksız kazançları önlemek için nereden buldun kanunu çıkarıl

malıdır. 

Gümrük memurlarına verilen takdir yetkisinin kısıtlanması veya 

kaldırılması ile ilgili kanunda değişiklik yapılmalıdır. (5338 sayılı kanun) 

Kaçakçılrkla mücadele hizmetlerinde görev alan personelin eği

tilmesi ve yetiştirilmesi ile ilgili nizamname çıkarılmalıdır. (6815 Sayılı Kanun 

Madde: 3) 

Kaçakçılıkla mücadele örgütlerinde mahallinde temin edilen me-

mur istihdam edilmelidir. Bu konuda gerekli mevzuat değişikliği yapılma

lıdır. 

Kaçakçılıkla ilgili çıkarılan tüm kanunlar basın ve yayın organ-

larında mutlaka halkın anlayacağı şekilde anlatılmalı ve verilecek cezalar 

açıklanmalı, kaçakçılık konusu devamlı işlenerek halkın konuya ve ülke 

menfaatlerine sahip çıkmalarını amaçlayan propaganda yapılmalıdır. 
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Deniz yolu ile yapılan kaçakçılığın men ve takibi maksadıyle 

kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilat, malzeme ve araç bakımından 

takviye edilmelidir. 

Kaçakçılığın önlenmesinde birinci derecede öncelik, kaçakçılıkla 

ilgili bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi kaçakçılıkla mücadele eden 

örgütler arasında koordine ve işbirliğidir. Ülke genelinde bilgilerin toplan

ması ve değerlendirilmesi için içişleri Bakanlığının bünyesinde kurulan istih

barat-Harekat ve Bilgi Toplama teşkilatına paralel olarak aşağıdaki tedbirler 

alınmalıdır. 

1- Kaçakçılıkla mücadelede doğrudan sorumlu olan Gümrük Muha

faza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı (Sahil Güvenlik Komutan

lığı dahil) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, kendi görevlerinin gerekli kıldığı 

haber alma ihtiyacını kendi olanakları ile karşılayacak düzeye getirilmelidir. 

2- Büyük sınır kapılarında ve dış hatlara açık önemli hava liman

larında görevli, değişik bakanlıklara bağlı bütün personelin müşterek amiri 

olarak içişleri Bakanlığınca üst düzeyde bir kamu görevlisi, atanmalı ve bu 

amir Valiye karşı sorumlu olarak faaliyet göstermelidir. Bu amirin yetki ve 

sorumlulukları ile diğer görevliler ve üst makamlarla olan ilişkileri bir yönet

melikle düzenlenmelidir. 

3- Büyük vilayetlerde ve kaçakçılığın yoğun olduğu vilayetler

de, kaçakçılıkla mücadele eden çeşitli örgütler arasında koordine ve işbir

liği sağlamak maksadıyla müşterek kontrol ve harekat merkezi kurulmalıdır. 

Yurda giriş ve çıkışlarda yolcuların getirdikleri mal ve eşyala

rın pasaportlara mutlak suretle deklare zorunluluğunun konması gerekir. 

Genel olarak ithali yasaklanan madde ve eşyaların pazarlanma

sını yapan yurt dışındaki firmaların gerçek olup olmadıklarını o ülkede bu

lunan ticaret ateşelerimiz tarafından gizli olarak tesbiti ile bu işte mücdale 

edecek kuruluşlara bildirilmesi gereklidir. 
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Ülke sanayisinin kalkınabilmesi ve dış pazarlarda rekabet edebile

cek düzeye erişebilmesi için mamul maddelerin kalite ve özelliklerinin yayın 

organları vasıtasıyla kamu oyuna tanıtılmalı, halkın eğitilmesi, yerli mamul 

kullanmaya özendirilerek illegal yollardan gelebilecek mallara pazar ortamının 

ortadan kaldırılması. Yerli sanayi mamullerinin standardizasyon ve kalite 

kontrolünün en iyi şekilde yapılarak kaliteli mal üretiminin sağlanıp bu yol

la halkı yerli mamul kullanmaya özendirmelidir. 

Kaçakçılık suçlarında cezaların azami derecede arttırılmalıdır. 

(Hapis cezası yerine ağır para cezası uygulanarak hazineye daha fazla 

katkıda bulunulmalıdır.) 

Sanayide kullanılan ve yurt dışından ithali zorunlu olan hammadde

lerin temin imkanhlarının kolaylaştırılması yönünde gerekli düzenlemeler ya

pılmalıdır. 

Karasularımızda ve transit alanlarımızdan yapılan geçişlerde mani-

festoda belirtilen gideceği ülkedeki firmanın gerçek olup olmadığının anında 

belirleyecek tek elden yönetilen bir teleks sisteminin geliştirilmesi gereklidir. 

Son yıllarda kaçak malların taşınması ve tesliminde jokeylik yapan 

yabancı uyruklu kişilerin yurda girişleri yasaklanmalıdır. 

Üzerinde belirli bir süre ülkemizde geçimini sağlayabilecek kadar 

dövizi bulunmayan turistlerin yurda girişine müsaade edilmemeli veya tran

sit vize ile geçişleri sağlanmalıdır. 

Kaçakçılığın men ve takibi ile görevlendirilen personelin günün 

şartlarına göre çok iyi bir şekilde eğitilmelerinin temini sosyal ve ekonomik 

imkanlara kavuşturulması gereklidir. 

Herşeyden evvel mücadelenin ana unsuru güvenlik güçleri, eko

nomik ve moral açısından güçlendirilmelidir. 

ikramiyelerin ödenmesinde görülen gecikmeler poliste küskünlük 

yaratmakta, beklenen amacını gerçekleştirememektedir. Yıllarca süren 



136 

mahkeme sonuçları ikramiyelerin ödenmesine engel teşkil etmektedir. ikramiye 

sisteminin çabuklaştırılarak görevlileri özendirici bir şekle sokulmalıdır. 

Poliste eğitime ağırlık verilmeli, tüm personel bu konuda sıkı bir 

hukuki ve pratik formasyondan geçirilmelidir. 

Yakalanan kaçakçılık sanıklarının bir birleri ile irtibatlarını gös

teren fiş, kayıt sistemi genell~tirilmeli, arşivlemeye önem verilmelidir. 

bu konuda bilgisayar kullanımı devreye sokulmalıdır. 

Taşrada mücadelede mali sıkıntıları giderebilmek amacı ile kaçak

çılıkla mücadele fonu oluşturulmalıdır, fonu kolayca serbest bırakılması 

sağlanmalıdır. 

Gümrük yasasının uygulanmayan yada pek az uygulanan "Sınır 

rejimi" ve "sınır halkına kolaylıklar" bölümlerine işlerlik verilmelidir. 

"Serbest bölge" kavramına yeniden ve toplum eğilimleri ile uyum

lu anlamlar kazandırılmalıdır. 

Uzun ve kısa vadeli plan ve projeler hazırlığına geçilmeli, kaçak

çılığın yoğunlaştığı yörelerde başlatılmış olan sanayileşme, taşımacılıkta 

ayrıcalıklı desteklemca geliştirilip uygulanmalıdır. 

TV, Radyo ve basın aracılığı ile kamuoyu oluşturulmalı, sorun 

devamlı gündeme getirilerek canlı tutulmalı, camilerde konunun dini açıdan 

ele alınarak değerlendirilmesi hususu sağlanmalıdır. 
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Sahil Güvenlik Marmara Sahil Güvenlik Ege 
ve Boğazlar Denizi Bölge 
Bölge Komutanlığı Komutanlığı 

iSTANBUL tZMiR 

Onarım Destek Onarım Destek 
Komutanlığı Komutanlığı 
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Sahil Güvenlik Akdeniz 
Bölge Komutanlığı 
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