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Bilindiği üzere; 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu yürürlükten kaldıran 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda 4926 sayılı Kanun’un 22. maddesine paralel bir düzenleme 

bulunmamakta, 16. maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanunda tanımlanan suçların veya kabahatlerin 

konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının 

uygulanabileceği eşya, sahibine iade edilemez.” Hükmü bulunmaktadır. 

5607 sayılı Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasına göre 5607 sayılı Kanun’da tanımlanmış olan 

suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesinin 4. fıkrası 

hükmüne göre el konulacaktır. Buna göre; kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen elkoyma 

kararı, bu araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunur. Ancak; kaçak eşya 

naklinde kullanılan taşıt; 

a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek 

şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması veya, 

b) Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da, 

c) Soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar 

kullanılması halinde alıkonulacaktır. 

Alıkonulan taşıtın sahibi, alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde taşıtın değeri kadar 

teminatı gümrük idaresine verdiği takdirde, taşıtın sahibine iade edilmesi, 

5607 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre ise 5607 sayılı Kanunda tanımlanan suçlarla ilgili 

olarak 5237 sayılı Kanun’un eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerinin uygulanması 

gerekmektedir. 

Eşya müsaderesi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde düzenlenmiş olup bölüm 

başlığında da belirtildiği üzere bir güvenlik tedbiridir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin 

hükümler ise, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre, 

bu Kanun ile düzenlenmekte ve infazın Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütüleceği hükme 

bağlanmaktadır. 

5237 sayılı Kanun’un “Kazanç Müsaderesi” başlıklı 55. maddesinin fıkrasına göre ise, müsadere 

konusu eşyaya el konulamadığı veya bunlar merciine teslim edilmediği hallerde bunların karşılığını 

oluşturan değerlerin müsaderesine hükmedilecektir. Bu hüküm gereğince, 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu’nun 10. maddesine göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt teminatla sahibine iade 

edildikten sonra mahkemece müsaderesine hükmedildiği hallerde, taşıt bulunamaz veya teslim edilmezse 

teminatın Hazineye irat kaydedilmesine karar verilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu’nda 4926 sayılı Kanun’un 22. maddesine paralel bir düzenleme bulunmadığından ve anılan 

Kanunun 10. maddesi uyarınca verilen teminat ise müsadere hükümlerine ve dolayısıyla ceza ve güvenlik 



 2 

tedbirinin infazına ilişkin hükümlere tabi olduğundan infaz hükümleri mahkeme ve Cumhuriyet 

Savcılıklarınca yürütülecektir. 

Bu nedenle ilgide Kayıtlı Genelde yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

M. Emin Zararsız 

Müsteşar 
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