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 KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI    
  

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: 
   

Kısa İsim 1. Bu Yasa, Kontrollü Teslimat Yasası olarak isimlendirilir. 
        
        

 BİRİNCİ KISIM 
Genel Kurallar 

        
        
Tefsir 
 

2. Bu Yasa’da metin başka türlü gerektirmedikçe; 

  “Kaza Mahkemesi Başkanı”, Soruşturmayı yürüten polis mensubunun bağlı 
bulunduğu şube Amirliği ve/veya Müdürlüğünün bulunduğu ilçenin Kaza 
Mahkemesi Başkanını anlatır. 

  “Kontrollü Çıkış”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hazırlanarak yurtdışına 

götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili 

makamların bilgisi ve denetimi altında çıkışını anlatır. 
  “Kontrollü Geçiş”,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden transit geçecek 

kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve 

denetimi altında geçişini anlatır. 
  “Kontrollü Giriş”, Yurt dışından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilerek 

dağıtılacak kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların 
bilgisi ve denetimi altında girişini anlatır. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 “Kontrollü Teslimat”, suç işleyenlerin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, 
toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen madde ve belgelerin 
emare alınması amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından ülkeye 
getirilerek dağıtılacak veya ülkede hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya 
ülkeden transit geçecek uyuşturucu ve psikotrop maddeler veya suç 
gelirlerinden elde edilen paralar veya suç gelirlerine kaynaklık edecek diğer 
her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili polis 
makamlarının bilgisi ve denetimi altında nakillerini anlatır.  

  “Ülke”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anlatır. 
  “Yurtiçi Kontrollü Teslimat”, Ülke içinde hazırlanarak ülke sınırlarını terk 

etmeden ülke içinde bir yerden başka bir yere götürülecek kontrollü teslimata 
konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında 
nakillerini anlatır. 

  “Yurttaş”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşını anlatır. 
   
Amaç 3. Bu Yasa’nın amacı kontrollü teslimat esas ve usulleri ile uygulamasını                                      

belirlemektir. 
   
Kapsam 4. Bu Yasa, kontrollü teslimat uygulaması sırasında yapılacak işlemler ile 

izlenecek yol ve yöntemleri kapsar. 
         
        

 İKİNCİ KISIM 
Kontrollü Teslimat 

    
    

Kontrollü 
Teslimatın 

5. Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için; 

 (1) Suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe 
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Şartları sebeplerinin varlığı, 

   (2) Soruşturmayı yürüten birim tarafından gerekli görülmesi, 

   (3) Kontrollü teslimat kapsamına giren faaliyetlerin organize edilmiş olması, 

   (4) Madde, belge veya suç gelirinin gideceği son yere kadar herhangi bir 
boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi, 

   (5) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması, 

   (6) Ülkede hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü 
kaçak madde, belge veya suç geliri için ayrıca; 

    (A) Kontrollü teslimata konu maddenin kesintisiz olarak izleneceği ve 
failler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılacağının talep eden 
Devlet tarafından garanti edilmesi, 

    (B) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, yurttaşların 
yakalandığı ülke devleti tarafından yurttaşlar ile kontrollü teslimata 
konu madde, belge veya suç geliri ile bunların naklinde kullanılan 
araçların iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması  

    zorunludur. 

        

Katalog 
Suçlar 

6. Kontrollü teslimat aşağıda belirtilen suçlarda uygulanır; 

 Fasıl 57 
 11/1959 

85/1963 
27/1974           
 3/1979   
23/1982 

   32/1985 
     7/1989 
   15/1992 
   55/1992  
     2/1996  
     2/2000 
   11/2004 
     1/2010 

 

 (1) Ateşli Silahlar Yasası’nda düzenlenen suçlar, 

60/1994 
   13/2001 

 

 (2) Eski Eserler Yasası’nda düzenlenen suçlar, 

37/1983 
   38/1988 
   16/1991 
   48/1991 
   16/1992 
   29/1995 
   14/2006 
   35/2011 

 

 (3) Gümrük ve İstihsal Yasası’nda düzenlenen suçlar, 

4/2008 
   73/2009 

 

 (4) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’nda tanımlanan suç 
gelirini aklama suçu veya terörizmin finansmanı suçu, 

Fasıl 54    
 55/1988 
   37/2005 

 

 (5) Patlayıcı Maddeler Yasası’nda tanımlanan suçlar, 
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  4/1972 
  16/1977 
  54/1977 
  36/1982 
  37/1989 
  38/1991 
  42/2004 

 

 (6) 1972,Uyuşturucu Maddeler Yasası’nda düzenlenen uyuşturucu maddeleri 
yasadışı olarak ithal etme, ihraç etme, imal etme, yetiştirme veya satış 
suçları, 

Fasıl 154 
  3/1962 
43/1963 
15/1972 
20/1974 
31/1975 
  6/1983 
22/1989 
64/1989 
11/1997 
20/2004 
41/2007 
20/2014 

    45/2014 

 (7) Ceza Yasası’nda yer alan hırsızlığa konu maddelerin ithal, ihraç, 
tasarrufu, kullanımı, ticareti, taşınması ve kaçakçılığı ile ilgili suçlar. 

      

      

Kontrollü 
Teslimat  
Talebi ve 
Kararı 

7. (1) Adli soruşturma kapsamında suç işleyenlerin belirlenmesi, her türlü delilin 
tespiti ve toplanması amacıyla, bu Yasanın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde 
belirtilen kontrollü teslimata konu olan şartların varlığı halinde, 
Başsavcının ve/veya onun adına bir savcının uygun bulması halinde, 
Müfettiş rütbesinden ast olmayan bir polis mensubunun bulunacağı ve 
şahadet vereceği bir müracaat ile Kaza Mahkemesi Başkanından talepte 
bulunulur.  

 (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen talep sonrası, kontrollü teslimata 
konu olan şartların gerçekleştiği yerin Kaza Mahkemesi Başkanının 
kararıyla her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen madde, 
belge veya suç geliri kontrollü olarak takip edilebilir. 

  (3) 
 
 
 

Kaza Mahkemesi Başkanı kendisine sunulan şahadet ve varsa diğer 
emareler ışığında değerlendirmesini yaparak, kontrollü giriş, geçiş veya 
çıkış taleplerine yönelik verdiği karar ve/veya kararları talepte bulunan 
polis mensubuna bildirir. 

  (4) Savcılık tedbir kararına karşı istinaf edebilir. 
      

Süre 8. (1) Tedbir kararı, en fazla üç ay için verilebilir. Bu süre aynı usulle birer ayı 
geçmeyecek şekilde en fazla üç defa uzatılabilir. 

 (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen süreler bitmeden soruşturmayı yürüten 
polis mensubunun kanaatine göre yeterli delillere ve zanlılara ulaşılması 
halinde Kaza Mahkemesi Başkanına bilgi verilir. 

 (3) Kontrollü teslimat kararlarında süre, kararın mahkeme tarafından verildiği 
andan itibaren başlar.  

      

Kontrollü 
Teslimat 
Talep ve 
Kararı ile 
İlgili 
Hususlar 

9. (1) Talep ve kararda, hakkında tedbir uygulanacak madde, belge veya suç 
geliri para, tedbirin kapsamı ve süresi ile talep tarihine kadar yapılan 
icraatlar ve tedbire başvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir.  

 (2) Uzatma kararı verilebilmesi için ilk talepteki koşullara ek olarak, tedbire 
başvurulmasını gerektiren koşulların mevcut olmaya devam etmesi, bu 
hususun uzatmaya ilişkin talep ve kararda belirtilmesi ve uzatma talebinin 
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yapılacağı tarihe kadar yapılan icraatların belirtilmesi gerekir. 
  (3) Kararını yerine getirilmesi sırasında ilgili madde, belge veya suç geliri 

paranın, tedbir kararında belirtilen miktardan fazla olduğu veya türden 
farklı olduğu belirlenirse, verilmiş olan karar bu miktarları veya farklı türleri 
de kapsar.  

  (4) Tedbir kararının yerine getirilmesi sırasında bu fazla miktarlar veya farklı 
türler belirlendiğinde buna ilişkin verilecek karar veya kararların süresi 
önceki tedbir kararında verilen sürenin bitiş tarihini geçemez. 

     

Kontrollü 
Teslimat  
İşlemi 

10. (1) Karar, yerine getirilmek üzere Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından 
talepte bulunan polis mensubuna verilir. İlgili polis mensubunun bağlı 
bulunduğu Polis Müdürlüğü tarafından ise tedbir kararı uygulanır.  

  (2) Kontrollü teslimat işlemi, ilgili Polis Müdürü tarafından görevlendirilen 
polis mensupları tarafından yerine getirilir.  

  (3) Kontrollü teslimat kararı olmadan ve görevlendirme yapılmadan işlem 
başlatılmaz. İşlemin başladığı, bitirildiği tarih ve saat ile işlemi yapanın 
kimliği bir tutanakla saptanır. 

  (4) Kontrollü teslimat sonucu elde edilen her türlü delil mahkemeye şahadet 
olarak sunulabilir. 

  (5) Kontrollü teslimat esnasında izleme ve gözleme işleminin tehlikeye 
düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, 
delillerin kaybolması veya zanlı veya sanıkların elden kaçırılma ihtimalinin 
ortaya çıkması durumunda, karar için başvuran birimin en üst yetkilisi 
tarafından kontrollü teslimat uygulamasına derhal son verilir ve 
Başsavcılık kanalıyla Kaza Mahkemesi Başkanına derhal bilgi verilir.  

     
Kontrollü 
Teslimat 
Uygulama
sında 
Ulusal 
Koordi-
nasyon 

11. Gerek yurtiçi kontrollü teslimatta, gerekse kontrollü ülkeye giriş, çıkış veya 
kontrollü geçişlerde ilgili kurum veya kuruluşlar arasındaki işbirliği ve 
koordinasyon Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. İlgili kurum ve 
kuruluşlar Polis Genel Müdürlüğüne bu konuda gerekli kolaylığı sağlar. 

    
Kontrollü 
Teslimat 
Uygulama
sında 
Uluslar-
arası 
Koordi-
nasyon 

12. Kontrollü teslimat uygulamalarıyla ilgili diğer ülkeler veya uluslararası örgütlerle 
işbirliği yapılabilmesi maksadıyla antlaşmalar yapılabilir. Böyle bir durumda 
Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir. 

    
Yurtdışı 
Görev-
lendirme 

13. (1) Kontrollü ülkeye giriş, çıkış veya ülkeden transit geçişlerle ilgili ülke veya 
diğer ülkelerin talebi veya Polis Genel Müdürlüğünün gerekli görmesi 
halinde yurtdışında geçici görevlendirme yapılabilir.  

  (2) Kontrollü teslimatla ilgili yurtdışı görevlendirmelerin nasıl yapılacağına 
yönelik usul ve esaslar, Polis Örgütünce hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir. 

     
Sır 
Saklama 
Yükümlü-
lüğü 

14. (1) Kontrollü teslimat işlemleri sırasında görev alan kişiler, görevleri 
dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine 
ilişkin olarak öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer 
hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına 



18.03.2016--0850 

 

5 

 

kullanamazlar. 
  (2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen yükümlülük, bu kişiler 

görevlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 
     
Tüzük 
Yapma 
Yetkisi 

15. Kontrollü teslimat işlemlerinin nasıl yapılacağına yönelik usul ve esaslar Polis 
Örgütü’nce hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de 
yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir. 

   
   

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Suç ve Cezalar 

   
     
Suç ve 
Cezalar 

16. (1) Her kim, bu Yasanın 14’üncü maddesinde düzenlenen gizli kalması lazım 
gelen hususları ifşa ederse, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti 
halinde yedi yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 

  (2) 
 
 

Her kim, bu sırları maddi menfaat karşılığında ifşa ederse, ağır bir suç 
işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde on yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılabilir. Ayrıca elde ettiği menfaat ve nemaları da müsadere olunur. 

      
  

DÖRÜNCÜ KISIM 
Son Kurallar 

      
    
Yürütme 17. Bu Yasa, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak Polis Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
    
Yürürlüğe 
Giriş 

18. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 

 


