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UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDAKİ 

KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ 
  

  

          Kanun Numarası                   : 2313  

          Kabul Tarihi                          : 12/6/1933 

          Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 24/6/1933 Sayı: 2435 

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 3 Cilt: 4Sayfa: 1609  

  

  

             1 –22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin 

metinleri: (Madde numaraları: 3, 23 ve 28) 

             Madde 3 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

             Munhasıran esrar yapmağa yarayan nebatın (Hint keneviri) ekilmesi ve her ne şekilde olursa olsun 

esrarın ihzar, ithal, ihraç ve satışı memnudur.  

             Madde 23 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Munhasıran esrar istihsaline yarıyan Hint keneviri her nerede olursa olsun sıhhat ve ziraat memurları 

tarafından verilecek müşterek rapor üzerine mahallinin en büyük mülkiye memurunun emri ile zabıtaca imha 

edilir.  

             Üçüncü maddedeki memnuiyet hilafına Hint keneviri ekenler sulh mahkemesince bir aydan altı aya 

kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar.  

             Madde 28 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             27 nci maddede yazılı suçların istilzam ettiği para cezaları 1918 numaralı kanunun 60 ve 61 inci 

maddelerihükümlerine göre dağıtılır. 

             2 – 17/6/1982 tarih ve 2683 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin 

metinleri:(Madde numaraları: 20 ve 21) 

             Madde 20 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Gümrüklerden izinsiz  memlekete  sokulmağa  çalışan  veya  memleket  dahilinde  satıldığı görülen ve 

her hangi surette  olursa  olsun  kanuni  salahiyeti  olmayanlar  yanında bulunan uyuşturucu  maddeler  zabıta  

ve  gümrük ve inhisar memurları  ve  sıhhat  ve  içtimai  muavenet müfettiş ve  müdürleri ve Hükümet tabipleri 

ve  sahil  sıhhat  teşkilatı memurları  tarafından  bir zabıta  varakası  tanzimiyle  derekap  zaptedilir.  Gerek 

bunlar  ve gerekse izinsiz imal ve ihraç edilmek istenilen ve İnhisar İdaresi tarafından müsadere olunanlardan 

sahipleri malüm olanlar hakkında yapılacak kanuni takibatın neticelenmesine kadar cürüm delili olarak 

müddeiumumilikçe muhafaza altında bulundurulur ve kanuni takibatın bitmesinden sonra cereyan eden 

muamelelerin ve neticelerin iş'ariyle beraber mühür altında olarak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine 

gönderilir. Sahibi bulunmayan veya malum olmayan kaçak uyuşturucu maddeler mahallin en büyük mülkiye 

memuruna teslim ve onun tarafından yine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilir.  

             Madde 21 – (12/6/1933 tarih ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Zaptedilen ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine gönderilen ve sahiplerine iade edilmiyeceği kanuni 

takip neticesinde anlaşılan veya sahibi malüm bulunmayan uyuşturucu maddeler usulü dairesinde ve bir heyet 

huzurunda imha edilir. 
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             3 – 26/7/1983 tarih ve 2867 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: 

(Madde numaraları: 28) 

             Madde 28 – (22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             27 nci maddede yazılı suçların istilzam ettiği para cezaları ile 23 üncü madde gereğince hükmolunan para cezaları 

esas alınarak 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanunun 60 ıncı maddesi hükmüne göre muhbir ve 

müsadirlere ikramiye verilir. 

             4 – 23/5/1990 tarih ve 3652 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, 

(Madde numaraları:23) 

             Madde 23 – (22/5/1979 tarih ve 2236 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Esrar istihsal etmek için Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinsiz yetiştirilen kenevir bitkisi, her nerede 

olursa olsun Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ziraat yüksek mühendisi, yoksa ziraat teknisyeninin vereceği rapor 

üzerine mahallin en büyük mülkiye amirinin emriyle zabıta tarafından imha ettirilir. 

             Bu iş için gerekli ödenek Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulur. İmha için kullanılacak teknik araç ve 

gereçler bu ödenekten sağlanır.  

             İmha için beher üreticiye düşen masraf, sonradan Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre 

kendilerinden tahsil edilir.  

             3 üncü maddedeki yasak hilafına kenevir bitkisi ekenler mahkemece bir yıldan az olmamak üzere hapis ve ikibin 

liradan onbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

             5 – 27/2/2003 tarih ve 4819 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, 

(Madde numarası:21) 

             Madde 21 fıkra iki – (17/6/1982 tarih ve 2683 sayılı Kanunun hükmüdür.)  

             Uyuşturucu maddeden gerek analiz için gerekse hükmün kesinleşmesine kadar saklanmak üzere örnek alınması, 

tahlil için gönderilmesi, uyuşturucu maddenin zaptı ve imhası, uyuşturucu madde örneğinin ise hükmün kesinleşmesine kadar 

saklanması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu, imhanın ne şekilde yapılacağı ve teslim usulü ile ilgili hususlar, 

İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün görüşleri alınmak  

suretiyle Adalet Bakanlığınca altı ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle belirlenir. 

6 – 23/1/2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, 

(Madde numaraları:23,24,25,27,29,Ek Madde 1.) 

Madde 23 – fıkra dört- (23/5/1990 tarihli ve 3652 sayılı Kanunun hükmüdür.)Kenevir ekim bölgelerinde izin 

belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı 

yerden başka yerde ekim yapanlar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü 

maddedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

Madde 24 – (12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Uyuşturucu maddeleri 15 inci maddede zikredilenlerden başkalarına satan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul 

müdürleri ile tabip reçetesi olmadan satan eczane sahip veya mesul müdürleri Ceza Kanununun (403 ve 406) ncı maddeleri 

mucibince cezalandırılırlar. 

Madde 25 – (12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

On yedinci maddede yazılı vesikaları almayı ihmal eden veya saklamıyan yahut bu kanunda zikredilen defterleri 

tutmıyan ecza ticarethaneleri sahip ve mesul müdürleri sulh mahkemesince yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 

cezasiyle cezalandırılırlar. 
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Madde 27 – (12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Türk Ceza Kanununun 403, 404, 405, 406, 407 ve 408 inci maddelerinde yazılı suçlar 1918 numaralı kanun 

hükümlerine göre ihtisas mahkemelerince takip ve muhakeme olunur. 

 Yukarıki fıkrada yazılı olan maddelerdeki suçları Türk Ceza Kanununun 285 inci maddesinde yazılı iftira cürmünü 

teşkil edecek surette isnatta bulunan müfterilerin muhakemesi de ihtısas mahkemelerince görülür. 

Madde 29 – (12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

27 nci maddeye göre ihtisas mahkemelerince görülecek suçların mükerrirleri hakkında Türk Ceza Kanununun 

tekerrüre mütedair hükümleri tatbik edilmekle beraber ayrıca bir seneden aşağı olmamak üzere muvakkat sürgün cezası dahi 

verilir.(1) 

Ek Madde 1 – fıkra üç ve dört -  (13/11/1996  tarihli ve  4208 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Birinci fıkrada belirtilen maddelerden herhangi birini izinsiz imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya 

bulunduranlar, alanlar veya satanlar, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, üçyüzmilyon 

liradan birmilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve bu maddelerin müsaderesine de hükmolunur. 

Üçüncü fıkrada belirtilen suçların, uyuşturucu veya psikotrop maddelerin imalatında kullanılmak amacıyla veya 

kullanılacağını bilerek işlenmesi halinde faile, eylemleri daha ağır bir cezayı gerektiren suçu oluşturmadığı takdirde, iki 

seneden dört seneye kadar ağır hapis cezası verilir. Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalinde kullanmak amacıyla veya 

kullanılacağını bilerek gerekli teçhizat ve sair malzemeyi imal, ithal ve ihraç edenler, nakledenler veya bulunduranlar, alanlar 

veya satanlar hakkında da aynı cezaya hükmolunur. 

Madde 18-(12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun hükmüdür.) 

Ecza ticarethaneleri sahipleri ve mesul müdürleri uyuşturucu maddelerin varidat ve sarfiyatını gösteren defterler 

tutmağa ve bunlara muntazaman alıp sattıkları uyuşturucu maddelerin miktarlarını ve satış tarihlerini ve kimlere sattıklarını 

kayda mecburdurlar. Eczane sahip veya mesul müdürleri Eczaneler Kanununun mahsus maddesi mucibince uyuşturucu 

maddelerden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tayin olunacak cisimlerin alım ve satımını muntazam surette defterlere 

kaydederler. Bu defterlerin nümunesi Sıhhat Vekaletince tertip olunur. 

7 – 18/6/2014 tarihli ve  6545 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, 

(Madde numara: 23.) 

Madde 23-birinci fıkra - (23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun hükmüdür.) Münhasıran esrar elde etmek 

amacıyla kenevir ekimi yapan kişi bir yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

—————————— 

(1)  Sürgün cezası, 13/7/1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 


