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Bülent TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

Sunuşlar



Ülkemiz, gerek siyasi gerek sosyal koşullar 
bakımından çok çetin bir coğrafyada yer 
almasına rağmen her geçen gün daha da 

gelişerek geleceğe emin adımlarla yürümektedir. 
Bu gelişmişliğin temel unsuru olan ekonomik 
bağımsızlığın en önemli göstergelerinden biri, 
etkin bir gümrük politikasının varlığıdır.

Gümrük idarelerinin en mühim işlevi, gümrük 
kontrollerini, yerli üretici ve ticaret erbabının 
iktisadi faaliyetlerine zeval vermeyecek ve 
uluslararası ticaretin hızını kesmeyecek biçimde 
yürütmenin yanı sıra, milli güvenliğimizin başat 
unsurları olan kamu sağlığı ve emniyetini ön 
planda tutarak yasadışı ticaretle mücadele 
etmektir.

Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, kaçakçılık 
bir ülkenin çalınan geleceğidir. Geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimiz başta olmak üzere, tüm 
vatandaşlarımızı kaçak ürünlerin her türlüsünden 
korumak için yola çıktığımız günden itibaren 
kaçakçılara, uyuşturucu tacirlerine hiçbir zaman 
taviz vermedik. 

Her geçen gün değişebilen kaçakçılık güzergâhları 
ve yöntemlerini ortaya çıkarma ve organize bir 
suç niteliğinde olan yasadışı ticaretin önüne 
geçme hedefimizin, ancak ve ancak teknolojik 
kapasitemizin geliştirilmesi ve yeniliğe açık 
dinamik personel altyapısının varlığı ile mümkün 
olduğuna inanıyoruz.

Bu hedeften hareketle, 2017 yılı içerisinde teknik 
donanımımıza 50, 3 milyon TL değerinde yatırım 
yaptık. Teknolojik özellikleri bakımından en ileri 
seviyede gümrük kontrolüne imkân sağlayan Araç 
ve Konteyner Tarama Sistemlerimiz, denizlerde 
kaçak eşya yüklü gemilerin tespitinde en önemli 
yardımcılarımızdan olan Devriye Botlarımız, 
yalnızca Bakanlığımız için değil, ülkemiz için 
bir gurur kaynağı olarak gördüğümüz ve Dünya 
Gümrük Örgütü’nce de bölgesel eğitim merkezi 
olarak tanınan Köpek Eğitim Merkezimiz, her yıl 
yeni sistemler ekleyerek geliştirdiğimiz Komuta 

Kontrol Merkezimiz, ileri düzeyde analiz yapmamızı 
sağlayan İstihbarat Bilgi Sistemlerimiz, hem 
ticareti hızlandıran hem de güvenliği sağlayan 
yatırımlarımızdan sadece bir kaçıdır. 

Bunun haricinde geçtiğimiz yıl personelimizin 
bilgi seviyesi, operasyonel kabiliyeti ve 
motivasyonunu yüksek tutmak için de bir dizi 
proje hayata geçirdik. Yurtiçi ve yurtdışında 
yabancı uzmanlar nezaretinde düzenlediğimiz 
teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri sayesinde 
beşeri kapasitemizi dünya standartlarına taşıdık. 
Düzenlenen eğitimler kapsamında 2.332 
personelimize çeşitli alanlarda temel eğitim 
ve tazeleme eğitimleri verdik.

Yapılan yatırımlar, geçtiğimiz yıl da önceki 
yıllarda olduğu gibi meyvelerini vermiş, 2017 
yılında kaçak eşya yakalamalarında yüzde 30 
artış sağlanarak 2,5 milyar TL’lik kaçak eşya 
ele geçirilmiştir. Diğer bir deyişle, dakikada 
4 bin 715 liralık kaçak eşyaya el konulmuştur. 
Tüm bu yakalamalarımız neticesinde ise 3,5 
milyar TL’lik vergi kaybının önüne geçilmiştir.
Bu yıl özellikle narkotik madde ve sigara 
yakalamalarında büyük bir sıçrama kaydedilmiştir. 
Yakalanan uyuşturucu önceki yıla nazaran 8 
kat artarken, üç yıl öncesine kadar %21’lerde 
seyreden kaçak sigara oranı, geçtiğimiz yıl 
itibariyle %8,5’e kadar gerilemiştir.

Bu vesile ile kaçakçılıkla mücadelede azami 
gayret gösteren merkez ve taşra personelimize 
ve ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’nı 
kullanarak mücadeleci birimlerimize destek 
olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyor, Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü 2017 Faaliyet Raporu’nun 
tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını diliyorum.



Cenap AŞCI 

Sunuşlar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı



Devletimizin en köklü kurumlarından biri 
olan Gümrük Muhafaza Teşkilatı gümrüklü 
alanlarda kamu düzeni ve güvenliğinin 

sağlanmasından sorumludur ve aynı zamanda ülke 
genelinde kaçakçılıkla mücadele ile görevlidir. 
Bakanlığımızın hem ülke güvenliğini sağlamaya 
hem de ülkenin ekonomik çıkarlarını korumaya 
yönelik görevleri kapsamında gerek merkez, 
gerekse taşra birimlerimiz sürekli uzmanlaşarak, 
teknik açıdan daha güçlü bir konuma gelmiş 
ve ağırlık verdiğimiz araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri sayesinde de daha aktif ve operasyonel 
bir yapı tesis edilmiştir. Birimlerimiz; toplumun 
tüm kesimlerine yönelik çalışmalarıyla ekonomik 
büyümeye ve sosyal adalete katkı sağlamakta, 
ekonomik dinamizmin ve canlılığın devamı için var 
güçleri ile çalışmakta ve istikrarın sürdürülebilirliği 
için emek sarf etmektedirler.
 
Kaçakçılık girişimlerinde, devamlı surette yeni 
yöntemler ve yeni güzergâhların kullanıldığı 
değişken bir süreç gözlemlenmektedir. Bu durum, 
kaçakçılıkla mücadele alanında değişikliklere 
hızlı bir şekilde uyum sağlayabilecek çağdaş ve 
dinamik bir organizasyonu gerekli kılmaktadır. 
Bakanlığımız, güvenlik tehditlerine karşı koymak 
için aktif ve değişime açık bir yapıya sahip olması 
gerektiği şuuruyla görevlerini yürütmektedir. 
Değişim sürecinin en kritik noktalarından biri olan 
insan kaynakları yönetiminde gerekli hassasiyet 
gösterilmekte, bu alanda mevcut personelin 
mesleki bilgilerini artıracak ve uzmanlaşmalarını 
sağlayacak eğitimlere ağırlık verilmektedir. 
Diğer taraftan, yeni personel istihdamları ile 
personelin sayısında artış sağlanmaktadır. Bu 
çerçevede, 2017 sonu itibarıyla Bakanlığımızda 
görevli muhafaza memuru ve amiri sayısı 4 bin 
552’ye çıkarılmıştır. Yeni istihdamlar neticesinde 
Gümrük Muhafaza personelimizin %47’si 30 
yaş altı gençlerden oluşmaktadır ve Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğümüz dinamik bir 
yapıda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Uluslararası ticaretin istikrarı ve arz zinciri güvenliği 
ile gümrük kapılarında yürütülen fiziki kontroller 
arasında önemli bir bağlantı bulunmaktadır. Fiziki 
kontroller arttıkça, arz zincirinde aksamalara 
ve uluslararası ticarette dalgalanmalara sebep 
olabilmektedir. Bu yüzden, biz de daha seçici bir 
fiziki kontrol mekanizması üzerinde çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık. Fiziki kontrolleri daha çok, güvenlik 
ve risk analizleri sonucunda tespit ettiğimiz 
sorunlu alanlara kaydırdık. Şüpheli araçların 
ve konteynerlerin fiziki kontrolleri, üst araması, 
bagaj kontrolü, ülkemizin bekasına göz dikmiş 
terör örgütlerinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına 
kaçırmaya çalıştığı eşya ve nakdin kontrolleri 
ile insan kaçakçılığı konusunda yaptığımız sıkı 
kontroller fiziki kontrollerimizin sadece birkaçını 
oluşturmaktadır. 

Bakanlık olarak; ülkemizin yarınlarını tehdit eden, 
yasa dışı metotlarla elde ettikleri meçhul gücü 
kullanarak suç işlemeyi uğraş haline getiren 
kaçakçılar ile mücadele öncelikli görevlerimizdendir. 
Bu kapsamda, kaçakçılıkla mücadele faaliyet ve 
sonuçlarını içeren “2017 Yılı Faaliyet Raporu”nun 
hazırlanmasında emeği geçenleri ve bu rapora 
konu faaliyet ve yakalamaları gerçekleştiren 
personelimizi tebrik ederim.



Abdullah SOYLU

Sunuşlar

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü



Bakanlığımızın “gümrük ve dış ticaret 
politikalarını geliştirmek ve uygulamak” 
misyonu doğrultusunda dış ticaret işlemlerinin 

daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesine yönelik 
yeni projeler hayata geçirilirken, aynı zamanda 
ticaret erbabımızın rekabet gücünü zayıflatarak, 
gelir dağılımında adaletsizliğe ve haksız kazanca 
yol açan yasadışı ticaret ve kaçakçılıkla etkin 
mücadele edilmesine yönelik çalışmalarımız da 
aynı kararlılıkla sürdürülmektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele modern yöntem ve 
tekniklerin kullanılmasını ve kapsamlı bir 
yaklaşımı gerektirmektedir. Bu yaklaşımdan 
hareketle son yıllarda teknik kapasitemize 
ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarımızı 2017 
yılında da artırarak sürdürdük. Bu kapsamda, 
dünyada sayılı ülkelerde hizmet veren tren 
tarama sisteminin ikincisini geçtiğimiz yıl 
içerisinde Kapıkule Gar Gümrük sahasında 
hizmete aldık. Ayrıca, Sarp, Karkamış, Kapıkule 
gümrük sahası ile Sakarya/Karasu ile Ege Gübre 
limanlarına da X-Ray kurulumları gerçekleştirdik. 
Bu suretle son beş yılda tarama kapasitemizde 
3 kat artış sağlamış olduk. Tarama sistemlerinin 
yanında yeni deniz devriye botları, ATS Mobil 
üniteleri, narkotik madde tespit ve yoğunluk 
ölçüm cihazları, videoskop ve karbondioksit 
ölçüm üniteleri temin ederek, var olan teknik 
altyapımızı daha da güçlendirdik.

Diğer taraftan teknolojiyi sadece satın alan değil, 
teknolojinin üretilmesini teşvik edici bir kurum 
olmayı hedefledik. Bu doğrultuda, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
ile yürüttüğümüz işbirliği ve Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde insan üzerinde gizlenmiş nesnelerin 
fiziki müdahale olmadan tespit edilebilmesini 
sağlayan “Yolcu Görüntüleme Sistemi”ni 
tamamen yerli kaynaklarla üretimi sağlanarak 
Kapıkule Gümrük Kapımızda faaliyete geçirdik. 
Önümüzdeki dönemde farklı Ar-Ge Projelerinin 
de hayata geçirilmesi yönünde adımlar attık. 
Araç giriş ve çıkışlarının hızlandırılması, kayıt ve 
denetimlerin daha sağlıklı ortamda yapılması 
amacıyla 20 gümrük kapısına “Plaka Tanıma 
Sistemi” kurulumlarını gerçekleştirdik.  

Çok sayıda ve karmaşık veriyi kısa bir süre 
içerisinde anlamlı hale getirip kesin sonuçlara 
yönlendirecek “İstihbarat Bilgi Sistemini” kurduk, 
böylece istihbari çalışmaların daha bilimsel ve 
analitik yapıya kavuşmasını sağladık. 

Uyuşturucu, patlayıcı-mühimmat, çay-tütün 
ve gümrüklerde ilk defa yetiştirdiğimiz asayiş 
olmak üzere dört farklı branşta dedektör köpek 
yetiştirdiğimiz Köpek Eğitim Merkezimizin Dünya 
Gümrük Örgütü nezdinde Bölgesel Eğitim Merkezi 
statüsüne kavuşmasını sağladık.

Öte yandan; Personelin sadece nicelik olarak 
değil, her yıl düzenlenen farklı eğitimler ile 
niteliklerinin de artırılmasına; farklı coğrafik yapıları 
ve lojistik süreçlere sahip gümrük kapılarımızda 
görev yapan personelimizin uzmanlaşmasına 
önem vererek bu amaçla, 96 farklı eğitimde 2 
bin 399 personele eğitim verdik. 

Beşeri, idari ve teknik kapasiteye yaptığımız 
yatırımlar, yasadışı ticaretle mücadelede 
başarıyı da beraberinde getirdi. Gümrüklü 
yer ve sahalarda görevlerini büyük bir özveri 
ve gayretle yerine getiren gümrük muhafaza 
personelimizin çalışmaları sonucu; 2017 yılı 
boyunca 6 bin 102 olayda 2 Milyar 536 Milyon 
TL değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 
Yine geçtiğimiz yıl içerisinde, miktar bazında 
bir önceki yıla göre yüzde %912 artışla %242 
olayda 26,4 ton uyuşturucu ve ara kimyasal 
ele geçirilmiştir. Tütün ve tütün mamulleri ile 
alkollü içki yakalama değeri geçtiğimiz yılda 
%25 artışla 141 milyon 601 bin TL’ye çıkardık. 
Yürüttüğümüz kararlı mücadele sonucunda 
kaçak sigara oranı geçen 2017 yılı sonu itibarıyla 
%8,5’e gerilemiştir.

Merkez ve taşra birimlerimizde görev yapan 
personel başta olmak üzere 2017 faaliyetlerine 
operasyonel ve istihbari anlamda katkı sağlayan 
diğer kurum kuruluşların çalışanlarına, duyarlılıkları 
ile bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza ve bu 
raporunun hazırlanmasında emek veren tüm 
personelimize teşekkür ediyorum. 
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BÖLÜM 2: EŞYA TÜRLERİNE GÖRE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Narkotik Madde Kaçakçılığı ile Mücadele

Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Mücadele

İlaç Kaçakçılığı ile Mücadele

Gıda Kaçakçılığı ile Mücadele

Tekstil Kaçakçılığı ile Mücadele

Taşıt Kaçakçılığı ile Mücadele

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Mücadele

Elektronik Eşya Kaçakçılığı ile Mücadele

Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele 

Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Çift Kullanımlı Eşya 

Biyokaçakçılık ile Mücadele

Makine Aksamı Kaçakçılığı ile Mücadele

Değerli Maden ve Döviz Kaçakçılığı ile Mücadele
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BÖLÜM 3: TEKNİK VE OPERASYONEL KAPASİTE

Dedektör Köpekler ve Köpek Eğitim Merkezi (KEM)

Komuta Kontrol Merkezi (KKM)

İstihbarat 

Özel Ekip

Denizlerde Kontrol Kapasitesi

Havalimanlarında Kontrol Kapasitesi

Gümrük Tespit Teknolojileri 

Nakit Kontrol Programı Projesi

Yolcular İçin Gümrük Rehberi

BÖLÜM 1: İDARİ VE BEŞERİ KAPASİTE

Personel

Eğitim

Mevzuat ve Uygulama

Kolluk Faaliyetleri

 İş Hacmi



 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
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Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini 
kontrol ederek güvenli ticaret ortamı 
oluşturmak, diğer taraftan kaçakçılığı 
önlemek suretiyle ülke ekonomisine, toplum 
sağlığı ile çevrenin korunmasına katkı 
sağlamak. 

Vizyon

Misyon

Gelişmiş teknoloji, nitelikli personel ve etkili 
stratejilerle yasal ticareti kolaylaştıran, 
yasadışı ticareti engelleyen bir yapı 
oluşturmak.
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Rakamlarla 2017



42 bin litre  
Alkollü İçki 

64 bin ton  
Akaryakıt 

791 adet  
Tarihi Eser 

73 bin ton 
Gıda 

1.9 milyon adet
Tıbbi İlaç

Muhtelif Sayıda 
Elektronik Eşya

1.252
Kaçak Göçmen 

Muhtelif Sayıda
Makine Aksamı ve
Oto Yedek Parça

538 kg
Değerli Maden

13,9 milyon paket 
Sigara

Yakalanan 
Kaçak Eşya
Değeri 

2,5 

Önlenen
Vergi Kaybı 

Dakikada
Yakalanan
Kaçak Eşya 

4.715 %30 
Bir Önceki 
Yıla Göre Artış

3,5 
Milyar TL Milyar TL

TL

232

4.552

Merkez Personel 
Sayısı

Taşra Personel 
Sayısı

96

2.399

Eğitim Sayısı

Eğitim Alan 
Personel
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SON 5 YILLIK YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ

Eşya Grubu DEĞER (TL)

AKARYAKIT 157.689.592 157.540.809 824.791.954 281.048.074 182.050.130 1.603.120.558

ARAÇ 254.404.810 297.936.440 88.584.836 177.113.552 503.147.910 1.321.187.548

ÇEŞİTLİ EŞYA 38.299.649 97.306.754 244.656.092 454.692.414 340.262.476 1.175.217.385

DEĞERLİ MADEN 35.069.924 28.327.473 16.554.826 38.499.540 17.662.626 136.114.390

DÖVİZ 5.949.468 4.965.815 781.132 15.633.661 16.775.571 44.105.647

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 190.325.419 536.478.556 255.752.635 62.017.076 65.938.720 1.110.512.406

GIDA 129.524.004 50.532.245 30.223.936 207.508.230 169.862.398 587.650.813

KİMYEVİ MADDE 1.937.058 69.112.035 6.837.565 5.650.860 3.098.956 86.636.474

TARİHİ ESER 80.500 253.352 96.311.041 71.440 13.156 96.729.488

TEKSTİL 43.381.934 70.029.175 160.079.612 686.774.951 85.402.567 1.045.668.240

TÜTÜN ALKOL 32.229.244 60.789.695 102.470.171 113.055.453 141.601.271 450.145.834

UYUŞTURUCU 152.282.475 181.241.745 206.774.451 236.110.652 892.512.877 1.668.922.200

ZİRAİ 7.714.471 2.666.426 2.859.586 3.222.304 7.453.112 23.915.898

SAHTE EVRAK 12.446.489 0 5.847.511 162.018 844.897 19.300.915

SİLAH-MÜHİMMAT 7.455.456 2.914.472 8.675.441 1.020.844 2.388.280 22.454.491 

MAKİNE AKSAMI
VE YEDEK PARÇA

8.066.870 13.198.711 585.936.472 306.742.283 38.030.109 951.974.444

TIBBİ 11.980.429 11.493.327 50.662.118 43.663.534 69.503.750 187.303.158

Genel Toplam 1.088.837.790 1.584.787.030 2.687.799.379 2.632.986.885 2.536.548.806 10.530.959.891

2013 2014 2015 2016 2017 TOPLAM

  Ara Kimyasal

 Ecstasy

 Afyon Sakızı
543 kg

16,8 ton 

5 milyon adet

3,6 ton

2,4 ton

5,6 milyon adet

Metamfetamin

Kokain
756 kg 

Eroin

Captagon

Esrar

13,6 kg 

13



14



15



16

BÖLÜM
İDARİ VE 
BEŞERİ 
KAPASİTE



İDARİ VE
BEŞERİ 
KAPASİTE01
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1.PERSONEL

Geniş ve stratejik bir coğrafyaya sahip olan 
ülkemizde; hava, deniz, kara ve tren sınır 
kapılarında gümrük iş ve işlemlerinin etkin 

ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden oluşan bir taşra 
teşkilat yapısı tesis edilmiştir. Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan 
162 Gümrük Müdürlüğü ve 31 Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bulunmaktadır. 
Taşra yapılanmasında 225 Bölge Amirliği ve 342 
Kısım Amirliği bulunmakta olup, toplam 4.552 
muhafaza amir ve memuru görev yapmaktadır. 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde ise 
farklı unvanlarda toplam 232 personel çalışmalarını 
sürdürmektedir.  

Günümüzde hızlı ve sürekli değişen politik 
ve ekonomik şartlara en kısa sürede uyum 
sağlayabilmek, kurumsal başarının anahtarlarından 
birisidir. Kurumlardaki en önemli ağırlık merkezinin 
“insan unsuru” olduğu bilinciyle, Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından insan 
kaynağı veriminin ve kalitesinin artırılmasına 
yönelik sürekli çalışmalar yürütülmekte ve özellikle 
personelin farklı alanlarda uzmanlaşmasına olanak 
sağlanmaktadır. Bu politika doğrultusunda, 
aşağıdaki unvanlar tek bir çatı altında Genel 
Müdürlüğün görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmesine katkı sağlamaktadırlar.

 Adli Kolluk 
Personeli

Deniz Devriye 
Ekipleri

Araç ve Konteyner Tarama 
Sistem Operatörleri

İstihbarat Personeli

Dedektör Köpek 
İdarecileri 

Köpek Eğitim Merkezi 
(KEM) Eğitmenleri

Gemi Arama Ekipleri

Kaptanlar, Gemi Adamları, 
Makinistler 

Dedektör Köpek İdarecileri Resim 1
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2.EĞİTİM

Kaçakçılıkla mücadele ile görevli personelimiz, 
ülke ekonomisinin korunması, toplum ve çevre 
sağlığının ve güvenliğinin sağlanması, ülkemiz genç 
nüfusunun sağlığının korunması, tüketicilerimize 
yönelik tehdit ve risklerin tespiti gibi doğrudan 
ve dolaylı birçok alanda sorumluluk taşımaktadır. 
Bu görevi yerine getirirken, içinde bulunduğumuz 
yüzyılın suçlarının neler olduğunun, bunlarla 
mücadele yöntemlerinin neler olması gerektiğinin 
de bilincinde olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, 
klasik ve geleneksel yöntemler yerine, son 
dönemlerde türeyen suç türleri ve kaçakçılık 
faaliyetleri ile mücadele edebilecek yeni yaklaşımlar, 
yeni yöntemler ve yeni teknolojilerin yer aldığı 
eğitim faaliyetleri 2017 yılında da sürdürülmüştür. 
2017 yılı içerisinde 38 farklı konuda toplam 96 
eğitim düzenlenmiş ve 2.399 personelin eğitimlere 
katılması sağlanmıştır. 

Nakit kontrolleri, terörizmin finansmanı ve karapara 
aklama ile mücadele konularında çalışanlarımız 
bilgilendirilmiştir. 2017 yılında eğitim alan personel 

sayısı, 2016 yılına göre 464 kişi artarak 835’e 
yükselmiştir. Kurumlar arası işbirliği kapsamında 
farklı tarihlerde yaklaşık 100 emniyet ve jandarma 
personeline ülkemiz üzerinden yapılan para 
transferleri konusunda farkındalık eğitimi verilmiştir.

Ayrıca, 2017 yılında ilgili Mülki İdare Amirlerine 
yönelik güvenlik, sınır ve göç konularında 2 
adet; gümrükler muhafaza, yolcu işlemleri ile 
Genel Müdürlük görev ve faaliyetleri konularında 
muhafaza memurlarına yönelik muhtelif sayıda 
eğitim programı düzenlenmiştir. 

Son olarak, 2017 yılı son çeyreğinde Deniz 
Devriye Ekiplerinin geneline yönelik 5 gün süre 
ile verilen Deniz Devriye Eğitimleri vasıtasıyla 51 
personelimizin denizlerde yasadışı eşya ticareti 
ile mücadele konularında daha donanımlı hale 
gelmesi sağlanmıştır.

S.N. PROGRAMIN ADI DÜZENLENEN
 EĞİTİM SAYISI

KATILIMCI
 SAYISI

1 Adli Kolluk Eğitim Programı 10 350

2
Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri (X-Ray) Operatörlüğü 

Eğitimi
16 206

3 Havalimanı Önleme Operasyonları Eğitimi 1 24

4
Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri (X-Ray) Operatörlüğü 
Eğiticilerin Eğitimi

1 20

5 Bagaj X-Ray Cihazı Tazeleme ve Başlangıç Eğitimi 1 80

6 Hava Kargo Önleme Eğitimi 1 11

7 Deniz Operasyonları Eğitimi 2 22

8 Bagaj ve Kargo Tarama X-Ray Eğitimi 1 33

9 Suç İstihbaratı Eğiticilerin Eğitimi 1 23

10 Bagaj X-Ray Eğitimi 1 4

11 Gümrük Veri Ambar Sistemi (GÜVAS) Eğitimi 2 110

12 Varış Öncesi Yolcu ve GÜVAS Eğitimi 2 31

13 Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele Eğitimi 2 32

14 Jandarma Personeline Yönelik Narkotik Eğitimi 3 120
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2017 Yılı EğitimlerTablo 1

15

Gemi Arama Eğitimleri:

1 ) Liman Sahaları ve Gemilerdeki Sağlık ve Emniyet Tedbirleri 
2) Gemi Arama Konularında Teorik ve Pratik Eğitim

4 40

16
Nakit Kontrolleri Eğitimleri:

1) 2016 /1 sayılı Nakit Kontrolleri Genelgesi Eğitimi

2) Nakit Kontrolleri Programı Eğitimi.

8 504

17 Uluslararası Demiryolu Önleme Eğitimi 1 5

18 Prekürsör Soruşturmaları Eğitimi 1 7

19
Deniz Devriye Eğitimi:
1) Liman Sahaları ve Motorbotlarda Sağlık ve Emniyet Tedbirleri 
2) Deniz Devriye Konularında Teorik ve Pratik Eğitim

6 171

20 Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Veri Tabanı (AKBİS) Eğitimi 1 10

21 Yeni Ulusal Marker Kontrol Cihazları Kullanım Eğitimi 1 40

22 Devriye, Bordalama, Sağlık ve Güvenlik Konularında Teorik ve 
Uygulamalı Eğitim

1 10

23
Orta Düzey Personel İçin Takım Çalışması Yetenekleri 
Hakkında Eğiticilerin Eğitimi

1 25

24 Arama ve Kurtarma Teorik ve Uygulamalı Eğitim 1 11

25 Arama ve Kurtarma Eğiticilerin Eğitimi 1 8

26 Denizde Arama ve Kurtarma Eğitimi 1 13

27 İleri Düzey Seyrüsefer ve Muhabere Hakkında Teorik ve 
Uygulamalı Eğitim

1 5

28 Başlangıç Seviyesinden Orta Seviyeye Gemi Arama Eğitimi ve 
Senaryoları-I

1 15

29 İleri Düzey Seyrüsefer ve Muhabere Eğiticilerin Eğitimi 1 4

30 İleri Düzey Seyrüsefer ve Muhabere Eğitimi 1 18

31 X-Ray Eğiticilerin Eğitimi 1 13

32 Çevik Kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi 2 289

33 Bagaj ve Kargo Tarama X-Ray Eğiticilerin Eğitimi 1 30

34 Siber Suçlar Araştırma Eğitimi 1 13

35 Narkotik Madde Kaçakçılığı ile Mücadele Eğitimi 1 19

36 Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Eşya Tanıma Eğitimi 1 6

37 İstihbarat Bilgi Sistemi Programı Eğitimi 1 10

38 Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Eğitimleri 13 67

TOPLAM 96 2399
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Eğitim Faaliyetlerinden ÖrneklerResim 2
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3.MEVZUAT VE
UYGULAMA

4.KOLLUK FAALİYETLERİ

2017 yılında Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce 2017/1 sayılı Gümrüklerde Nakit 
Kontrolleri ile ilgili Genelge yayımlanmıştır. Yolcu 
beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden 
çıkarılan nakdin kontrolüne ilişkin uygulamaya 
yönelik esaslar Bakanlığımızca 2016/1 sayılı Nakit 
Kontrolleri Genelgesi ile belirlenmiştir. 2016/1 sayılı 
Genelgenin ruhu ve özü aynen korunarak minimal 
eklemeler ile 2017/1 sayılı Genelge çıkarılmıştır. 
Yeni Genelgede, “Ham Elmas Dış Ticaretinin 
Düzenlemesine ve Denetlenmesine Dair Karar” 
ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurda 
ancak bankacılık kanalı ile getirilebilecek nakit 
ve transfer bedelleri gözden geçirilmiştir.  

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 164’üncü maddesi 
hükmüne istinaden, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü adli kolluk görevini yerine getiren 
dört birimden birisidir. Taşra teşkilatımızda adli 
kolluk olarak 1.560 personelimiz görev yapmakta 
olup, adli kolluk görevinin etkin bir şekilde yerine 
getirilebilmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüklerine bağlı olarak çalışan 31 Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) 
bulunmaktadır. Adli kolluk olarak görevlendirilen 
personelin %42’ sinin zaman içerisinde farklı 

377 70 71 122 22
Tarama 
Sistemi

 Operatörü  

Gemi 
Arama Ekibi 

Personeli

İstihbarat 
Personeli

Dedektör 
Köpek 

İdarecisi

Köpek 
Eğitim 

Merkezi - 
Eğitici

Adli Kolluk Uzmanlık Alanları Resim 3

4.1.Adli Kolluk Portalı

Adli Kolluk Portalı, adli kolluk personelinin 
Cumhuriyet Savcısı adına soruşturma yürütürken 
hazırladığı belgeleri, yine sistem üzerinde 
oluşturacağı fezleke ekinde, elektronik imza ile 
imzalayarak doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na 
gerçek zamanlı iletebildiği bir sistemdir. Adalet 
Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 
imzalanan “Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) 
Kolluk Bilişim Sisteminin Kullanılmasına Dair 
Protokol“ kapsamında Gümrükler Muhafaza 

alanlarda eğitim alarak uzmanlaşmaları 
sağlanmıştır. Uzmanlık alanları ile bu alanlarda 
çalışan personelin sayısını gösterir tablo aşağıda 
yer almaktadır. 

Genel Müdürlüğü adli kolluk birimlerinin 2015 
yılında sisteme entegrasyonu tamamlanmıştır. Adli 
Kolluk Portalının kullanımı ile birlikte kırtasiyeciliğin 
önüne geçilerek işlemlerin hızlı ve doğru bir 
şekilde tamamlanması sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri 
tarafından Adli Kolluk Portalı üzerinden 6.756 
tahkikat dosyası açılmış, bunların içinden 6.254’ü 
fezleke ile Savcılık makamına intikal ettirilmiş 
olup, ayrıca 3.328 muhabere evrakı hazırlanmıştır.
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4.2.Adli Kolluk Eğitimleri

4.3.Güvenlik Eğitimleri

2017 yılında 350 muhafaza personeline Adli 
Kolluk Eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler, adli kolluk 
olarak yeni görevlendirilen personele yönelik 
olabildiği gibi, mevcut adli kolluk personeline 
tazeleme eğitimi olarak da hazırlanmaktadır. 
Eğitimlere katılan personelin taleplerine, 
önerilerine ve özellikle kaçakçılık girişimlerindeki 
ve eğilimlerindeki değişikliklere uygun olarak 
eğitim müfredatı sürekli olarak güncellenmektedir. 

Ülkemizde son dönemlerde artan ve özellikle 
doğu ve güneydoğu bölgelerindeki gümrük 
kapılarımızda karşılaşılan güvenlik riskleri nedeni 
ile bu noktalarda görev yapan Gümrük Muhafaza 
Personeline yönelik uygulamalı güvenlik eğitimi 
verilmesi çalışmalarına 2017 yılında başlanmıştır. 
Aynı uygulamanın devamı olarak, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 
2017 yılında toplam 289 personele toplumsal 
olaylara müdahale eğitimi verilmiştir. İki hafta 
süren eğitim programında, Gümrük Muhafaza 

Personeline görev yaptığı sahalarda karşılaşması 
muhtemel asayiş olaylarına karşı psikoloji, silah 
kullanma, gaz kullanımı ve toplu hareket etme 
gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler 
aktarılmıştır. 

4.4.Asayiş Timleri

Doğu ve güneydoğu sınırındaki gümrüklü 
sahalarda görev yapan personelimize yönelik 
güvenlik eğitimlerinin tamamlanmasının ardından 
Habur, Esendere, Kapıköy, Gürbulak, Dilucu ve 
Cilvegözü gümrük sahalarında kamu güvenliği ve 
düzeninin korunmasına yönelik “Asayiş Timleri” 
kurulmuştur. 
 
Kara gümrük kapılarında kamu güvenliği ve 
düzeninin korunması amacıyla kurulan Asayiş 
Timleri ile görev yapmak ve bu timlere yardımcı 
olmak üzere her bir tim için Bakanlığımız Köpek 
Eğitim Merkezi’nde (KEM) eğitilmiş olan “Asayiş 
Köpekleri” göreve başlamıştır.  

Asayiş Köpeklerinin Eğitimlerinden KarelerResim 4
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YOLCU

KONTEYNER

GEMİ
86.405

7.341.204

RO-RO
7.481 24.666

92.020.727

TREN

KARA TAŞITI *

UÇAK
616.270

YAT 

6.503.388 3.789

5.İŞ HACMİ 
20. yüzyılın sonlarında başlayan ve hızla devam 
eden küreselleşme hareketinin doğal bir sonucu 
olarak, kişi, eşya ve taşıt trafiğinde sürekli bir artış 
gözlemlenmektedir. Kişi, eşya ve taşıtın serbest 
dolaşımında yaşanan artış karşısında geleneksel 
gümrük kontrolleri yeterli kalmamakta, bunun 
yerine teknoloji ve istihbarat yoğun yöntemler 
ile özellikle yüksek riskli alanlara odaklanan 
kontrollere yer verilmektedir. Diğer taraftan, 

ekonomik ve politik şartlara göre dış ticaretin 
hacmi ile birlikte seyri de değişebilmektedir. 
Dolayısıyla, gümrük idarelerinin değişen koşullara 
uyum sağlayabilecek esneklikte ve dinamik 
yapıda olması beklenmektedir. 

Ülkemize gelen ve ülkemizden giden yıllık 
yolcu ve taşıt sayılarını gösterir tablo aşağıda 
yer almaktadır.

Bu tablodan yola çıkarak, gümrük kapılarında 24 saat hizmet verildiği varsayımı altında, dakikada 
175 yolcunun, 12 konteynerin, 14 kara taşıtının, 1 hava taşıtının ve her beş dakikada 1 deniz 
taşıtının gümrük işlemleri yapılmaktadır. 

* TIR, Tanker, Kamyon, Kamyonet, Otobüs, Otomobil
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BÖLÜM
EŞYA 
TÜRLERİNE 
GÖRE 
KAÇAKÇILIKLA 
MÜCADELE



02

25

Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

1.NARKOTİK MADDE KAÇAKÇILIĞI İLE
MÜCADELE

Uyuşturucu üretim bölgeleri ile uyuşturucu 
pazarları arasındaki kritik konumu sebebiyle, 
yasadışı uyuşturucu trafiğinde yüksek 

risk altında bulunan ülkemiz, afyon türevlerinin 
yasadışı ticaretinde transit ülke olarak kullanılmaya 
çalışılmakta iken; sahip olduğu genç nüfusu 
sebebiyle birtakım sentetik uyuşturucu türleri 
ile yeni nesil psikoaktif maddelerin kaçakçılığında 
hedef ülke haline gelmeye başlamıştır. 

Terör örgütlerinin ana finans kaynakları arasında 
yer alan, toplum içerisinde yaratabileceği yozlaşma 
ve sebep olabileceği sosyal yıkımdan dolayı kamu 
düzenini tehdit eden ve toplum sağlığını olumsuz 
etkileyen uyuşturucu maddelerin kaçakçılığı, 
ülkemizin ve dolayısıyla Bakanlığımızın öncelikli 
mücadele alanlarından birini teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü, diğer ulusal kolluk birimlerimizle 
birlikte uyuşturucu maddelerin arzının önlenmesi 
noktasında son derece önemli bir görev 

üstlenmektedir.  Uyuşturucu maddelerin ve 
bunların üretimlerinde kullanılan prekürsörlerin 
yasadışı yollardan ülkemize girişi veya ülkemiz 
üzerinden üçüncü ülkelere transitine yönelik 
girişimlerin önlenmesi amacıyla, Genel Müdürlük 
tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele 
faaliyetleri büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla 
yerine getirilmeye devam etmektedir. 

Uyuşturucu madde ve prekürsörlerin kaçakçılığı ile 
en etkin biçimde mücadele edebilmek amacıyla,  
riskli konumda bulunan tüm gümrük kapıları ile 
posta ve kargo işleme merkezleri, ileri teknolojiye 
sahip tarama sistemleri, narkotik ve kimyasal 
madde tespit ve teşhis cihazları başta olmak 
üzere gelişmiş gümrük tespit teknolojisine 
sahip ekipman ve narkotik dedektör köpekler 
ile donatılmıştır. Ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı 
ile mücadelede nitelikli insan kaynağının önemli 
olduğu bilinciyle, riskli konumda bulunan tüm 
idarelerimiz eğitimli ve uzman personel yönünden 
takviye edilmiştir.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı; tarihsel gelişim süreci, oldukça dinamik yapıdaki kaçakçılık risk 
kriterleri, madde türüne bağlı olarak değişkenlik gösteren rotaları ve kaçakçılık yöntemleri, 
ayrım yapmaksızın tüm ülkeleri kapsayan geniş hedef kitlesi, karmaşık ulusal ve uluslararası 
bağlantıları, gelişmiş suç organizasyonlarına dayalı yapısı ve benzeri pek çok yönden diğer 
kaçakçılık türlerinden ayrılan özgün bir alandır.

gibi faktörler, kolluk kuvvetleri ve diğer sorumlu kurumlar için yeni ve kararlı bir mücadele stratejisi 
geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır.

Bununla birlikte; 

• Son dönemlerde laboratuvar ortamında üretilen sentetik uyuşturucuların çeşitliliğinde 
ve üretim miktarlarında yaşanan artış,

• Prekürsörlerin kaçakçılığındaki yükseliş ve yeni yöntemler, 
• Son yıllarda başta sentetik kannabinoidler olmak üzere yeni psikoaktif maddelerin hızlı 

bir biçimde piyasaya girişi,
• İnternet üzerinden satış, 
• Posta/hızlı kargo gönderilerinin uyuşturucu kaçakçılığında yaygın şekilde kullanılmaya 

başlanması,

1.1.Uyuşturucu Sorununa Genel Bakış

1.2.Mücadele Stratejisi
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1.3.Gelişmiş Narkotik ve Kimyasal Madde Tespit 
       ve Teşhis Cihazları
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından, 
dünya genelinde sayılı ülke kolluk birimlerince 
kullanılmakta olan ve yaklaşık olarak 16 bin adet 
farklı kimyasal madde ve bileşeni tespit etme 

kapasitesine sahip gelişmiş el tipi cihazlar temin 
edilerek, uyuşturucu ve prekürsör kaçakçılığı 
açısından riskli konumda bulunan idarelerimizin 
kullanımına sunulmuştur.

Gelişmiş Narkotik ve Kimyasal Madde Tespit Cihazı Vasıtasıyla Tespit Edilen 1.554 kg Asetik Anhidrit Yakalaması,
Kapıkule Gümrük Kapısı, Nisan 2017

Resim 5

 
1
α- PVP veya  α-Pyrrolidinopentiophenone

Gerçekleştirilen teknolojik atılımlar sayesinde yeni nesil 
uyuşturuculardan GBL ve kamuoyunda “zombi hapı” veya 
“flakka” olarak da bilinen alpha-PVP

1
 cinsi uyuşturucunun 

ülkemizdeki ilk yakalamaları Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce yapılmıştır.
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Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

1.4.İşbirliği Faaliyetleri

Uyuşturucu kaçakçılığı gibi karmaşık ve çok 
boyutlu bir soruna karşı yürütülen mücadele 
faaliyetlerinin başarıya ulaşması için gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde işbirliği büyük 
önem arz etmektedir.  Bu bağlamda, uyuşturucu 
kaçakçılığı ile mücadele alanında faaliyet gösteren 
uluslararası ve bölgesel örgütler, diğer ülke kolluk 

birimleri ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren 
ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışma 
ve operasyonlar yürütülmektedir. 

2017 yılında, diğer mücadeleci birimlerimizle 
müştereken gerçekleştirilen operasyonel 
faaliyetler kapsamında;

Gelişmiş Narkotik ve Kimyasal Madde Tespit Cihazı Vasıtasıyla Tespiti Gerçekleştirilen GBL yakalaması

13 olayda
1 ton 14 kg 
eroin,

8 olayda
1 ton 436 kg 
esrar,

3 olayda 
236 kg kokain,

3 olayda 
1 milyon 824 bin 
229 adet ecstasy, 

1 olayda
2 milyon 995 
bin 800 adet 
captagon maddesi 
ele geçirilmiştir.

Resim 6
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Uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından;

 

• Dünya Gümrük Örgütü (WCO), 

• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 

• Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB)

gibi uluslararası örgütler; 

 

• Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), 

• Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA),  

• Pompidou Grubu (Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in 

Drugs), 

• Mar-Info 

gibi bölgesel kuruluşlar ve başta bölge ülkeleri olmak üzere diğer ülkeler ile ikili veya çok taraflı 
işbirliği çalışmaları sürdürülmektedir.

1.5.Yeni Psikoaktif Maddeler ile Mücadele

1.6.Uyuşturucu ile Mücadele Kurulları

Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz 
için de ciddi tehdit oluşturan yeni psikoaktif 
maddelerle mücadelede pro-aktif bir yaklaşım 
geliştirilmesi düşüncesinden hareketle, 2011 yılında 
Emniyet Genel Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 
bünyesinde kurulan ve her yıl düzenli aralıklarla 
toplanan “Erken Uyarı Sistemi (EWS/Early Warning 
System) Ulusal Çalışma Grubu” toplantılarına 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
da aktif katılım sağlanmaktadır. 

Erken Uyarı Sistemi Ulusal Çalışma Grubu 
çalışmaları neticesinde; 2018 yılından bu yana, 
başta sentetik kannabinoidler olmak üzere 
yaklaşık 700 yeni psikoaktif maddenin 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanun kapsamına alınması sağlanmıştır. 

Uyuşturucu sorununu çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, söz konusu probleme 
karşı kapsamlı ve kalıcı çözüm önerileri getirmeyi ve etkin mücadele politikaları üretmeyi 
amaçlayan; ilgili Bakanlık ve kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla 
oluşturulan;

• Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu  (UMYK) 

• Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu (UMK) 

• Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu (UMTK)



02

29

Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

1.7.Yakalamalar

çalışmalarına, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü tarafından 2017 yılında da tüm 
düzeylerde aktif katılım sağlanmıştır. Ayrıca, 2016-
2018 Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı 
kapsamında, Bakanlığımızın sorumlu kuruluş olarak 
yer aldığı faaliyetlerin kurumsal düzeyde takibinin 
sağlanması amacıyla, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü tarafından 2016-2018 Uyuşturucu ile 
Mücadele Eylem Planı hazırlanarak Nisan 2017’de 
Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

II. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası hazırlıkları 
kapsamında ilgili kurum temsilcilerinin katılımlarıyla, 
2017 yılı Nisan ayında, Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde “Sınır Güvenliği 
Çalıştayı”  düzenlenmiş olup konusu itibarıyla 
Bakanlığımızı ilgilendiren diğer çalıştaylara da 
düzenli katılım sağlanmıştır.

Uyuşturucu 

Türü
2014 2015 2016 2017

Eroin (kg) 1.189,2 995,4 159,9 3.622,2

Afyon sakızı (kg) 10,9 145,3 61,8 542,5

Esrar (kg) 111,3 538,3 926,4 2.395

Kokain (kg) 133 203,7 417,5 756,3

Sentetik esrar (kg) 201,9 49,9 108,7 33,9

Metamfetamin (kg) 21,4 52,8 11,4 13,6

Khat (kg) 34 37 - -

Ecstasy (adet) 682.000 1.198.141 1.048.294 5.007.090

Captagon (adet) - 1.685.000 3.243.475 5.588.396

GBL (lt) - - 17,8 36,7

Asetik anhidrit (lt) - - 810 16.808

Amfetamin (kg) 0,016 - 17,3 0,9

Metadon (kg) 0.5 - - 2

Psicoline (kg) 1,4 4,6 2,4 0.4

Uyuşturucu Madde YakalamalarıTablo 2

2017 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 
yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda uyuşturucu 
madde ve prekürsör yakalamaları bir önceki yıla kıyasla 
miktar bazında %912, değer bazında ise %278 artmıştır. 
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Esrar, kenevir bitkisinin dünyanın hemen hemen 
her bölgesinde yetişmeye elverişli olması 
sebebiyle dünya genelinde en fazla kullanılan ve 
kolluk birimlerince en fazla yakalanan uyuşturucu 
türlerindendir.

Esrar genellikle, ülkemizin doğusunda yer 
alan, denetimi ve gözetimi güç kırsal alanlarda 
yetiştirilmekte ve daha çok kubar formunda 
ele geçirilmektedir. Son dönemlerde ise toz 
ve reçine esrar yakalamalarında da bir artış 
gözlemlenmektedir. 

Diğer taraftan, kolluk birimlerince ele geçirilen 
esrarın ülke içi tüketimi karşılamaya yönelik 
olduğu değerlendirilmekte olup, münferit olaylar 
dışında ülkeden çıkış yönünde esrar yakalaması 
gerçekleştirilmemesi bu önermeyi destekler 
niteliktedir. 

Yakın zamana kadar, kişisel kullanıma 
yönelik küçük miktarlı kaçakçılık girişimleri 
dışında gümrük kapılarında esrar yakalaması 

1.8.Madde Bazlı Değerlendirmeler

1.8.1.Esrar

Yakalama Örneği

Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük 
Sahasına gelen TIR, risk analizi kapsamında x-ray 
taramasına sevk edilmiştir. Tarama esnasında 
şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine İpsala 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü personelince Narkotik Dedektör Köpeği 
marifetiyle yapılan aramada, dedektör köpeğin 
TIR dorsesinin taban bölümüne yoğunlaşması 
sonucu dorse açılmış ve anılan bölgede zulalanmış 
vaziyette 6 milyon TL değerinde 300 kilogram 
esrar ele geçirilmiştir. 

Resim 7 300 kg Esrar Yakalaması, İpsala Gümrük Kapısı, Şubat 2017

gerçekleştirilmemesine rağmen, 2013 yılından 
itibaren gümrük kapılarında -ülkeye giriş yönünde- 
ele geçirilen esrar yakalamalarında ciddi bir artış 
yaşanmıştır. 
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Ülkemizin doğusundaki kenevir ekim alanlarının 
imhasına yönelik başarılı operasyonlar neticesinde 
esrar maddesinin bulunabilirliğinde bir düşüş 
yaşanmıştır. Bu durumun da gümrük kapılarında 
esrar yakalamalarındaki artışın temel sebebi olduğu 
değerlendirilmektedir. Esrar yakalamalarında 
Kuzey Afrika ve Orta Avrupa’da yer alan ülkeler 
kaynak ülke olarak göze çarpmaktadır. 

Bu yıl ayrıca; ülke içi talebin karşılanması amacıyla 
ülkemize özellikle Arnavutluk kaynaklı olduğu 
düşünülen kubar esrar ile çeşitlilik gösteren 

yabancı turist profiline paralel olarak değişen 
tüketici alışkanlıkları sebebiyle başta Fas olmak 
üzere Kuzey Afrika kaynaklı reçine ve toz esrar 
yakalamalarında önemli artış gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, içerdiği etken maddelerin yoğunluğu 
sebebiyle kullanıcısı üzerinde yüksek etkiye 
sahip bir esrar türü olan,  halk arasında “skunk” 
olarak da bilinen ve Avrupa ülkeleri kaynaklı 
olduğu değerlendirilen esrar yakalamalarında 
da artış görülmektedir. Esrar yakalamalarının 
tamamı ülkeye giriş yönünde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda yer verilen gelişmeler kapsamında; son yıllarda batıda yer alan kara gümrük kapılarımız 
ile ülkemizin batısı ve güneyinde yer alan limanlarımız yasadışı esrar ticaretinde yüksek riskli 
konuma gelmiş, kaçakçılığında da önemli artış yaşanmıştır. Posta ve hızlı kargo gönderileri 
kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan esrar kaçakçılığında, gönderi ülkesi olarak Kanada ve 
Hollanda öne çıkmıştır.

Esrar Yakalama Olay Sayıları ve Miktarları
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1.8.2. Önemli Rotalarda Uluslararası Afyon Türevi Yakalamaları

Afganistan kaynaklı afyon türevleri, söz konusu 
maddelerin en büyük tüketim pazarı olan Avrupa 
ülkelerine Balkan Rotası, Kuzey Rotası ve Güney 
Rotası üzerinden ulaştırılmaya çalışılmakta 
olup; ülkemiz bu rotalardan, Afganistan’dan 
başlayarak Güney Doğu Avrupa ve Orta Avrupa 
üzerinden Avrupa’nın batısına uzanan Balkan 
Rotası üzerinde “transit ülke” konumunda yer 
almaktadır. Bununla birlikte, düşük miktarda afyon 
türevinin kısıtlı talebi karşılamak için ülkemizde 
kaldığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, 2013 yılından bu yana gerek 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü gerekse 
diğer kolluk birimlerimizce ele geçirilen afyon 

türevi (opiyat) miktarında, önceki dönemlere 
nazaran bir azalma gözlenmiş olup, yakalama 
miktarlarında yaşanan aşağı yönlü ivmenin temel 
sebebinin Afganistan’daki haşhaş ekim alanlarında 
ve dolayısıyla afyon üretiminde yaşanan düşüş 
olduğu değerlendirilmektedir. 

Gümrük kapılarımızda alınan önlemler sonucu 
yaratılan caydırıcılık faktörünün etkisiyle, son 
yıllarda ülkemizin üzerinde yer aldığı Balkan 
Rotası’ndan Güney ve Kuzey rotalarına doğru 
güzergâh sapması gerçekleşmiş ve Balkan 
Rotasına alternatif teşkil eden söz konusu rotalarda 
rekor nitelikte yakalamalar gerçekleştirilmiştir.   

Gerçekleştirilen eroin yakalamaları, Balkan 
Rotasından alternatif rotalara doğru gerçekleşen 
güzergâh sapmasının en belirgin örnekleri arasında 
yer almaktadır. 

Afganistan’daki haşhaş ekim alanlarındaki düşüşe 
paralel olarak afyon üretiminde 2015 yılında bir 
önceki yıla oranla %48’lik sert bir düşüş yaşanarak 
potansiyel afyon üretimi 6.400 tondan 3.300 
tona gerilemiştir

2
. 2015 yılında afyon türevlerinin 

üretimindeki düşüş, 2016 yılında Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünün yanı sıra ulusal 
kolluk birimlerimizin opiyat yakalamalarına da 
doğrudan yansımış olup ele geçirilen eroin miktarı 
önemli oranda azalmıştır. 

Diğer taraftan, 2017 yılında Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü birimlerince gerçekleştirilen 
opiyat miktarında keskin bir yükseliş gözlenmiştir. 
2017 yılında Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce ele geçirilen eroin miktarında 
bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 22 kat, afyon 
sakızı yakalamalarında ise 9 kat artış yaşanmıştır. 

 230 746kg kg kg

kg kg ton

 2.200

586 927 1

2013 yılı içerisinde Güney 
Rotası üzerinde; Pakistan’dan 
Hollanda’ya gitmekte olan bir 
konteynerde 230 kg,

2014 yılı içerisinde Kuzey Rotası 
üzerinde ise Gürcistan’da tek 
olayda 586 kg,

Ermenistan’da yine tek 
olayda 927 kg,

2016 yılında Azerbaycan kolluk 
birimlerince yürütülen 2 operasyon 
neticesinde 1 ton eroin ele 
geçirilmiştir.

2014 yılı içerisinde Rotterdam 
Limanında İran’dan gelen bir 
konteynerde 746 kg,

2015 yılı içinde Güney Rotası 
üzerinden deniz yolu ile Yunanistan 
limanlarına getirilen ve tek olayda 
2.200 kg,

 
2
UNODC, Afghanistan Opium Survey 2015.
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3
UNODC, Afghanistan Opium Survey 2016, Executive Summary.

Afyon Türevleri Yakalama Olay Sayıları ve MiktarlarıŞekil 2

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan afyon ve türevi  yakalamalarındaki artışın 
temel sebebi, Afganistan’da afyon üretiminde 
meydana gelen keskin yükseliştir. 2015 yılında, 
Afganistan’daki haşhaş ekim alanlarından yaklaşık 
olarak 3.300 ton afyon elde edilmişken, 2016 
yılında bu rakam 4.800 tona yükselmiş; başka 
deyişle afyon üretiminde bir önceki yıla kıyasla 
%43’lük bir artış yaşanmıştır

3
. Afyon üretimindeki 

artışa paralel olarak, 2017 yılında Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünün yanı sıra kolluk 
birimlerimizce gerçekleştirilen afyon türevi 
yakalamalarında önemli bir artış kaydedilmiştir. 

Yakalama Örneği

01.05.2017 tarihinde Türkiye üzerinden transit 
olarak Bulgaristan’a gitmek üzere Hamzabeyli 
Gümrük Sahasına gelen TIR; risk kriterleri 
çerçevesinde X-Ray Tarama Cihazına sevk 
edilmiş, tarama sonrasında araçta bulunan yüke 
Narkotik Dedektör Köpeklerinin tepki vermesi 
üzerine, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Bölge Amirliği personelince TIR 
dorsesinde yapılan aramada, bazı torbaların 
içerisinde kahverengi toz madde olduğu 
görülmüştür. Test kiti ile yapılan analiz sonucunda 
31 torba içerisinde piyasa değeri 77,6 milyon TL 
olan 775 kg eroin ele geçirilmiştir. 

775 kg Eroin Yakalaması, Hamzabeyli Gümrük Kapısı, Mayıs 2017Resim 8
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Gümrük kapılarımızda ele geçirilen opiyat miktarında sağlanan artışta, Afganistan kaynaklı üretimde 
görülen yükselişin yanı sıra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan ilave tedbirlerin 
büyük katkısı olmuştur. 

153 kg Eroin Yakalaması, Gürbulak Gümrük Kapısı, Şubat 2017

592 kg Eroin Yakalaması, Gürbulak Gümrük Kapısı, Şubat 2017

Resim 9

Resim 10

2017 yılında Gümrük Muhafaza birimlerince gerçekleştirilen 
operasyonlar neticesinde toplam 3,4 ton eroin yakalaması 
gerçekleştirilmiş olup bu rakam Balkan Rotasında ülkemizin 
devamında yer alan SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun 
Uygulama Merkezi) üyesi 11 Güney Doğu Avrupa ülkesinin 
kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilen toplam eroin 
yakalama miktarından daha yüksektir

4
.

 
4
SELEC 23.Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Görev Gücü Toplantısı Yurtdışı Raporu, Aralık 2017
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2017 yılında öne çıkan olaylar arasında, dünya genelinde nadiren ele geçirilen ve ülkemizde ilk 
yakalaması 2009 yılında yine Gümrük Muhafaza birimleri tarafından gerçekleştirilen likit eroin 
yakalaması göze çarpmaktadır. Mart 2017’de, ülkemiz üzerinden transit olarak Batı Avrupa 
ülkelerine gitmek üzere Pendik Limanı’na gelen bir TIR’ın yağ katkı tankında 210 litre likit eroin 
ele geçirilerek söz konusu kaçakçılık girişimiyle bağlantısı bulunan şahıslar adli makamlara sevk 
edilmiştir.

210 Litre Likit Eroin Yakalaması, 
Pendik Limanı, Mart 2017

49,7 kg Afyon Sakızı Yakalaması, 
Pendik Limanı, Şubat 2017.

Resim 11 Resim 12

2017 yılında Gümrük Muhafaza Ekiplerince 
gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde afyon 
sakızı yakalamalarında bir önceki yıla oranla keskin 
bir artış yaşanmış olup toplamda 542 kg afyon 
sakızı ele geçirilmiştir. Ülkemiz üzerinden transit 
olarak Avrupa ülkelerine ulaştırılmaya çalışılan 
afyon sakızı yakalamalarında görülen keskin 
yükseliş, Avrupa’da asetik anhidritin yasadışı 
kullanımında görülen artışla birlikte ele alındığında; 
bazı Avrupa ülkelerinde küçük miktarda da olsa 
eroin üretimi gerçekleştirilmekte olduğu ihtimalini 
akıllara getirmektedir. 

Yukarıda yer verilen değerlendirmeler kapsamında, 
afyon türevleri kaçakçılığında doğu kara gümrük 
kapılarımız ülkeye giriş; batı kara gümrük kapılarımız 
ile başta ülkemizin batısında yer alan limanlar 
olmak üzere tüm deniz limanlarımız ise ülkeden 
çıkış yönünde riskli konumlarını korumaktadırlar.

Başta Bolivya, Peru ve Kolombiya olmak 
üzere doğal yaşam alanı olan Güney Amerika 
kıtasında yetiştirilen koka bitkisinden elde 
edilen kokain, yaygın olarak Kuzey Amerika 
ve Batı Avrupa ülkelerinde tüketilmektedir. 
Bununla birlikte kokain pazarı, son yıllarda tüm 
dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
bir genişleme göstermiştir. Kokain ülkemize 
genellikle kullanım amacıyla gelmektedir. Diğer 
bir deyişle ülkemiz kokain ticaretinde hedef 
ülke konumundadır.

2016 yılında Bolivya, Kolombiya ve Peru’da 
koka bitkisi ekim alanlarında bir önceki yıla 
oranla %36’lık bir artış yaşanmış

5 
olup, bu 

durum 2017 yılında dünyada ve bölgemizde 
gerçekleştirilen kokain yakalamalarında belirgin 
bir yükselişe sebep olmuştur. 

1.8.3.Kokain

 
5
UNODC Peru Coca Survey 2017
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Son yıllarda ele geçirilen kokain miktarındaki artışta, Kocaeli, Mersin ve İstanbul illerinde yer 
alan limanlarımız başta olmak üzere, gerçekleştirilen yüksek miktarlı kokain yakalamalarının 
etkisi büyüktür.

Şekil 3 Kokain Yakalama Olay Sayıları ve Miktarları

Yakalama Örneği

03.08.2017 günü Ekvator’dan Mersin Limanına 
gelen bir gemide bulunan yasal yükü muz olan 
konteyner risk kriterleri çerçevesinde Araç ve 
Konteyner Tarama Sistemine sevk edilmiş, yapılan 
tarama sonucunda şüpheli yoğunluk görülmesi 

üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan 
aramada tavan bölümü içerisine gizlenmiş 
poşetlere sarılı toplam 102 paket içerisinde 123 
kg kokain tespit edilmiştir.

123 kg Kokain Yakalaması, Mersin Limanı, Ağustos 2017Resim 13

Bununla birlikte, okyanus aşırı konteyner 
taşımacılığının yaygınlaşması, Güney Amerika 
kaynaklı kokain kaçakçılığının da yeni pazarlara 
yönelmesini kolaylaştırmıştır. Bu kapsamda Doğu 
ve Güney Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte ülkemiz 
de yüklü miktarda kokain kaçakçılığı girişimleriyle 
karşı karşıya kalmıştır.

Dünya genelinde görülen artış trendi, ülkemizde 
gerçekleştirilen yakalamalara da yansımış olup; 
Gümrük Muhafaza Ekiplerince gerçekleştirilen 
kokain yakalamaları 2013 yılından başlayarak 
her yıl bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat 
artış göstermiştir. Gelecek dönemlerde de bu 
artışın süreceği düşünülmektedir.
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293 kg Kokain Yakalaması, İzmit Dubai Port Limanı, Ağustos 2017Resim 14

1.8.4. Amfetamin Tipi Uyarıcılar

Amfetamin Tipi Uyarıcılar, sinir sistemini harekete 
geçirici özellikte laboratuvar ortamında üretimi 
yapılan suni uyuşturuculardır. 

Sentetik uyuşturucuların üretiminin kimyasal 
yöntemler ile yapılması ve herhangi bir doğal 
bileşene veya bitkiye bağlı olmaması üretiminin 
doğal uyuşturucuların aksine herhangi bir coğrafi 
kısıtlamaya tabi olmamasına olanak vermektedir. 
Bu itibarla, Amfetamin Tipi Uyarıcılar, gerekli 
kimyasalların uygun ekipman ve teknik bilginin 
bir araya getirilmesi suretiyle dünyanın her 
bölgesinde üretilebilmektedir.

a) Ecstasy

Ülkemize kullanım amacıyla giren ecstasy 
maddesinin yasadışı üretimi yoğun olarak 
Batı Avrupa’da yer alan gizli laboratuvarlarda 
yapılmaktadır. Piyasada tablet, kapsül, toz ve 
sıvı formları mevcuttur. Genç nüfus arasındaki 
kullanım yaygınlığının önlenmesi amacıyla madde 
dikkatle takip edilmektedir. 

2017 yılı, yaklaşık 5 milyon adet ile bugüne kadarki en 
yüksek ecstasy yakalamasının yapıldığı yıl olmuştur.  
Ecstasy yakalamalarındaki artışın temel nedeninin, 
ülkemizdeki kullanıma yönelik talebin yanında, Batı 
Avrupa ülkelerindeki yasadışı üretim faaliyetlerinin 
de artması olduğu değerlendirilmektedir. Keza, 
Batı Avrupa ülkelerinde, maddenin üretimine 
yönelik prekürsör yakalamalarında artışlar tespit 
edilmektedir.

Son dönemlerde deniz limanlarımızda yüksek 
miktarlı ecstasy yakalamaları dikkat çekmektedir. 
2017 yılı içerisinde Hollanda’dan Irak’a gitmek 
üzere gemi ile Mersin Limanı’na gelen TIR’ın 
dorsesinde gümrük kapılarında tek seferde ele 
geçirilen en yüksek miktar olan 1.190.000 adet 
ecstasy yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

b) Captagon

Sentetik uyuşturucu kapsamındaki captagon 
kaçakçılığında ülkemizi etkileyen güzergah, 
batı-doğu yönlü bir hattı kapsasa da son yıllarda 
özellikle Lübnan ve Suriye başta olmak üzere 
ülkemizin güneyinde yaşanan gelişmeler 
sonucunda captagon maddesinin üretim 
bölgelerinde ciddi kaymalar yaşanmıştır. 

Yaşanan gelişmeler sonucu captagon güney 
sınırlarımızdan ülkemize girmekte ve yine 
çoğunlukla güney sınır hatlarından Arap 
Yarımadası’na gönderilmeye çalışılmaktadır. 
2017 yılı içinde birimlerimizce 5 milyon adetten 
fazla captagon yakalaması gerçekleştirilmiştir. 
Yürütülen tahkikatlarda yüksek oranda Suriye 
uyruklu şahısların olaylarla bağlantılı oldukları 
görülmüştür.
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Yakalama Örneği

22.02.2017 tarihinde İskenderun Limakport 
Limanı Gümrük Sahası’na gelen TIR’ın Araç 
ve Konteyner Tarama Sistemi marifetiyle 
taranması sonucunda şüpheli yoğunluk tespit 
edilen bölgede İskenderun Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince 
yapılan aramada dorsenin ön taban kısmında 
594 adet şeffaf poşetin içerisinde 23,7 milyon 
TL değerinde 1 milyon 188 bin adet captagon 
ele geçirilmiştir.

c) Metamfetamin

Metamfetamin maddesi genellikle doğu gümrük 
kapılarından ülkeye giriş yönünde yakalanmaktadır. 
Yasadışı giriş yapan metamfetamin maddesinin 
ülkemiz üzerinden posta ve hızlı kargo yoluyla, 
tüketimin yaygın olduğu Uzak Doğu ülkelerine 
(Singapur, Endonezya, Hong Kong vb.) 
gönderilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. 

Ülkemizde 2011 yılından itibaren maddenin yakalama miktarı, alınan ilave tedbirler neticesinde 
azalışa geçmiş ve bu durum ulusal raporlarda yer almıştır. Diğer taraftan,  maddenin ülke içindeki 
takibi dikkatle sürdürülmektedir. 

1.2 milyon adet Captagon Yakalaması, 
İskenderun, Şubat 2017

Resim 15

Şekil 4 Amfetamin Tipi Uyarıcılar Yakalama Miktarları (kg)
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Sentetik EsrarResim 16

1.8.5. Sentetik Kannabinoidler

Son zamanlarda dünya genelinde ve ülkemizde 
genç nüfus arasında hızla yaygınlaşmakta olan 
ve çoğunlukla internet yoluyla yasadışı ticareti 
yapılan yeni nesil psikoaktif madde kaçakçılığında 
ülkemiz hedef ülke konumundadır. Kimyasal formül 
değişiklikleri ile laboratuvar ortamında yüzlerce 
yeni çeşidi üretilen söz konusu maddeler dünya 
piyasasına sürülmektedir. 

Sentetik kannabinoid türü uyuşturucular ülkemizde 
2010 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır. 
Sentetik kannabinoid maddesi ülkemize Avrupa 
ülkeleri aktarmalı olarak veya doğrudan Çin’den 
hava yolu veya posta/kargo yoluyla gelmektedir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan “Sentetik Kannabinoid Türü Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı”  
kapsamındaki faaliyetler sonucunda, maddenin 
ülkemize girişinin önlenmesinde önemli bir 
başarı kaydedilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarında 
sentetik kannabinoid türü uyuşturucu maddelerin 
kaçakçılığında önceki yıllara kıyasla, miktar ve 
olay sayısı bazında ciddi bir düşüş sağlanmıştır.

2016 yılında 13 olayda 108 kg sentetik kannabinoid 
ele geçirilmişken; 2017 yılı itibarıyla 15 olayda 
toplam 33 kg sentetik kannabinoid yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 5 Sentetik Kannabinoid Yakalama Olay Sayısı ve Miktarları
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c) Khat

İçeriğindeki etken maddesi Cathinon olup 
Kuzey Afrika ülkelerinde yaygın olarak çok 
uzun zamandır kullanılmaktadır. Ülkemizdeki ilk 
khat yakalaması 2010 yılında Gümrük Muhafaza 
Ekiplerince gerçekleştirilmiştir.

Khat bitkisi, genellikle İstanbul’daki havalimanlarına 
Avrupa ülkeleri aktarmalı olarak Afrika ülkelerinden 
gelmektedir. 

b) Flakka (Alpha-PVP 
hydrochloride)

Kimyasal ismi ''Alpha-PVP hydrochloride''  olan 
madde; 17/02/2012 tarihli ve 2012/2861 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yasaklı maddeler  
listesine alınmıştır. Ülkemizde flakka ya da  zombi 
hapı olarak adlandırılan maddenin Batı Avrupa’da 
banyo tuzu olarak anıldığı tespit edilmiştir. Madde, 
kullanıcıda çok kısa sürede etkisini göstermekte, 
halüsinasyona sebep olmakta ve saldırganlık 
dürtülerini tetiklemektedir.

Ülkemizde ilk kez, 12 Ekim 2017 tarihinde  bir 
posta gönderisi içerisinde Gümrük Muhafaza 
Ekiplerince ele geçirilmiştir. 

Flakka

Khat

Resim 17

Resim 18

d) Efedrin/Psödoefedrin

Tıbbi alanda geniş bir yasal kullanımı bulunan 
efedrin ve psödoefedrinin yasadışı amfetamin 
türevi yapımında da kullanılabileceği tespit 
edilmiştir. Bu minvalde, yasadışı ticarete konu 
olduğu tespit edilen ilaçlarla ilgili geniş çaplı bir 
araştırma ve soruşturma başlatılmış ve sonucunda 
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde farkındalık 
yaratılmıştır.

e) Methadon

Eroin bağımlılığı ile mücadelede, yerine koyma 
tedavisi amacıyla kullanılan methadon isimli etken 
maddenin, son yıllarda şurup ve hap formunda 
ülkemizin doğusundan yasadışı yollarla yurda 
getirildiği tespit edilmiştir. Gümrüklerdeki ilk 
methadon yakalaması Aralık 2014’te Gürbulak 
Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilmiştir. 2017 
yılı içerisinde ise toplam 7 olayda Gürbulak ve 
Esendere Gümrük Kapıları’nda hap formunda 
3.586 adet methadon maddesi ele geçirilmiştir.

a) GBL

Avrupa ülkeleri ile ABD ve Avusturalya’da 90’lı 
yıllar boyunca genç nüfus arasında kullanıldığı 
bilinmekle birlikte

6
 ülkemizde 2016 yılında yasaklı 

kapsama alınmış ve yakalaması ilk kez Gümrük 
Muhafaza birimlerince gerçekleştirilmiştir.  

GBL “Gamma-Bütirolaktan” maddesi, ülkemize 
genellikle posta/kargo yoluyla Çin, Hong Kong ve 
Litvanya’dan getirilmeye çalışılmaktadır. Madde, 
piyasada likit ecstasy olarak anılmaktadır.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yapılan çalışmalar 
neticesinde ülkemizde 2016 yılında 5 ayrı 
olayda toplam 17,8 kg GBL ele geçirilmişken, 
2017 yılında 17 olayda 36,7 kg GBL yakalaması 
gerçekleştirilmiştir.

1.8.6. Diğer Uyuşturucu ve
 Psikotrop Maddeler
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f) Psicobiline

Uluslararası kamuoyunda sihirli mantar olarak 
bilinen uyuşturucu maddenin etken maddesi 
“psicobiline/psicoline” dir. Ülkemize genellikle 
posta ve kargo yoluyla giriş yapmaktadır. 
Gönderilerin Batı Avrupa kaynaklı olduğu tespit 
edilmiştir. Yakalamaların büyük bölümü Ankara 
ve İstanbul Posta İdaresinde gerçekleştirilmiştir. 
Gümrük birimlerince 2017 yılında 4 olayda toplam 
360 gram psicobiline maddesi ele geçirilmiştir.

Methadon

LSD

Psicobiline

Resim 19

Resim 21

Resim 20

g) LSD (Lysergic acid diethylamide)          
                                                           
Avrupa ülkelerinde 90’lı yıllarda kullanımı yaygın 
olan madde ilk olarak çavdar küfünün içinde 
bulunan bir asitten imal edilmiştir. Kullanımı 
değişiklik göstermekle birlikte son yıllardaki 
yakalamalardan deri veya dilaltına da zerk 
edilebildiği tespit edilmiştir. Kaçakçılığında 
çok değişik nakil ve saklama yolları kullanıldığı 
bilinmektedir. Sıkça karşılaşılan örnekler 
arasında; kâğıt bloklara, pullara ve şekerlemelere 
emdirilerek saklanması bulunmaktadır. Ülkemiz 
gümrük kapılarında uzun yıllardır LSD yakalaması 
bulunmamakla birlikte, son dönemde nadir 
yakalama örnekleri ile karşılaşılmaktadır.
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2.TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULÜ KAÇAKÇILIĞI 
İLE MÜCADELE
2.1.Yasadışı Tütün ve Tütün Mamulleri Piyasasına 
Genel Bakış

 
7
OECD, 2016, s.126

 8
Uluslararası Vergi ve Yatırım Merkezi (ITIC), 2012, s.6

Tütün Mamulleri 
Ticareti 

8

Yasal Yasadışı

Gümrüksüz 
Satış Magazaları  

Beyan Edilmeyen 
İthalat\Kaçak Ürün

Gerçek Ürün Sahte Ürün
Ucuz Beyazlar ve 

Markasız İçilebilir Tütünler 

Kayıt Dışı Yerli Üretim
Muafiyetlerin Kötüye 

Kullanılması  Sınır Aşırı 
Alışverişler

Yurt İçi Satışlar

Sigara, sigarillo, kıyılmış ve sarmalık tütün gibi 
tütün mamulleri, tütün ürünlerinin kullanımını 
sağlayan makaron, sigara filtresi, sigara kağıdı 
gibi ürünler ile tütün mamulünü taklit eder tarzda 
kullanılan nargile ve elektronik sigaralar, tütün 
mamulü piyasasını oluşturmaktadır. Sigara başta 
olmak üzere, üzerinde genellikle yüksek vergi 
yükü bulunan tütün ve tütün mamulleri, ülkeler 
arasındaki fiyat farkları sebebiyle uluslararası 
boyutta yasadışı ticarete konu olan eşya türlerinin 
başında gelmektedir.

Gerek üretildikleri koşullar, gerekse içerdikleri 
maddeler sebebiyle insan sağlığına yönelik tehdit 
oluşturan, ciddi boyutta vergi kaybına sebep 
olarak ülke ekonomisine zarar veren ve narkotik 
maddeler ile birlikte terörizmin en büyük finans 
kaynaklarından olduğu bilinen tütün ve tütün 
mamullerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi, 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 
üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biridir. 
Ülkemizin taraf olduğu “Tütün Kontrol Çerçeve 
Sözleşmesi”nde tütün ve tütün mamullerinin 
yasa dışı ticareti; üretim, yükleme ve taşıma, 
alım, mülkiyet, dağıtım, satış veya satın alma ve 
bunları kolaylaştıracak her türlü girişimle ilgili 
olarak mevzuatla yasaklanmış uygulama veya 
davranış olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda; 
yasal olarak üretilmelerine rağmen üretimden 
sonra vergilerinin ödenmemesi sebebiyle yasadışı 
piyasaya konu olan kaçak tütün mamulleri, sahte 
etikete sahip olan, yetkilendirilmemiş marka 
işaretleri veya isimleri taşıyarak fikri sınai mülkiyet 
haklarını ihlal eden sahte tütün mamulleri ile 
doğrudan başka bir ülkede yasadışı piyasaya 
girmek üzere üretilen ucuz beyaz sigaralar,  
yasadışı tütün mamullerinin başında gelmektedir

7
.
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KPMG, 2016, s.7
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13
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14
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Küresel Bir Sorun Olarak Yasadışı Sigara Piyasası

Dünya genelinde içilen her 10 sigaradan 1'i kaçak

Avrupa'daki kaçak sigara oranı %9'dan fazla

Dünya'da kaçak sigara piyasasının yarattığı vergi kaybı 
40 milyar dolar

Avrupa'da kaçak sigara piyasasının  vergi kaybı 
10.2 milyar avro

Avrupa'da yıllık yaklaşık 48.3 milyar adet kaçak ve sahte 
sigara tüketiliyor

Dünya'da yıllık yaklaşık 570 milyar adet kaçak ve sahte 
sigara tüketiliyor

Yasadışı tütün ticaretinden elde edilen haksız kazancın 
yalnızca  %20'si, dünyadaki egemen ulusların  yaklaşık 
%15'inin nominal GSYH'si  toplamını kat be kat aşıyor                        

Dünya genelinde yasadışı tütün mamulü ticaretinin 
boyutu incelendiğinde, istatistikler tüketilen her 10 
sigaradan birinin kaçak olduğunu göstermektedir. 
Avrupa’daki kaçak sigara oranının ise %9’dan 
daha fazla olduğu hesaplanmaktadır

9
.

Tütün mamulü piyasasının %91’ini sigara 
oluşturmaktadır. Sigara kaçakçılığının, dünya 
genelinde 40 milyar Dolardan fazla

10
, Avrupa’da 

ise 10,2 milyar Avro vergi kaybına sebep olduğu 
tahmin edilmektedir

11
.

Kaçak sigara tüketimi adet olarak incelendiğinde 
ise dünya genelinde yıllık olarak 570 milyar adet 
kaçak/sahte sigara tüketilirken

12
, Avrupa’da 

tüketilen sigaraların 48,3 milyar adedinin kaçak/
sahte olduğu değerlendirilmektedir

13
. Suç 

örgütlerince, yasadışı tütün ticaretinden elde 
edilen haksız kazancın yalnızca %20’sinden 
sağlanan kâr, dünyadaki egemen ulusların 
yaklaşık %15'inin nominal GSYH’sinin toplamını 
kat be kat aşmaktadır

14
.
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Başka bir ülke piyasasına yasadışı yollardan girmek ve burada satılmak 
amacıyla üretilen ve üretildiği ülkede yasal statüde olan ucuz beyaz 

(cheap white) veya yasadışı beyaz (illicit white) olarak bilinen sigaralar, 
son dönemde gümrük kapılarında en fazla ele geçirilen kaçak 

sigara türlerinin başında gelmektedir. Ülkemiz, genellikle Birleşik 
Arap Emirlikleri çıkışlı olarak başta Mersin ve Ambarlı olmak 

üzere limanlarımıza ulaştırılan ucuz beyaz sigaralar için hedef 
ülke konumundadır. 

Gümrük kapılarında tüm imkânların seferber edilerek kontrollerin artırılması sonucu yasadışı 
tütün ve tütün mamulü piyasası büyük ölçüde daralmıştır. Boş Paket Araştırması sonuçlarına 
göre, 2014 yılında %21’lerde olan kaçak sigara piyasası, 2017 sonu itibarıyla %8,5’e gerilemiştir

15
.

2.2.Ülkemizde Yasadışı Tütün Mamulü Piyasası 

%21

%8,5kaçak 
Sigara Piyasası

 
15

MS Intelligence, Boş Paket Araştırması 4.çeyrek verileri gümrüksüz satış mağazalarında satılan yurt dışı menşeli sigaralar hariç   
    tutulmuştur.

Yakalama Örneği

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
alınan bir istihbaratta, Dubai’nin Jebel Ali 
Limanı’ndan gelen bir gemide iki adet sigara yüklü 
konteyner olduğu öğrenilmiş ve konteynerler 
takibe alınmıştır. Mutfak eşyası taşıdığı beyan 
edilen konteynerlerin bulunduğu geminin Ambarlı 
Limanı’na yanaşmasının ardından, konteynerler 
fiziki muayeneye tabi tutulmuş ve konteynerlerin 
tamamen sigara yüklü olduğu görülmüştür. 1 
milyon 220 bin paket sigaraya ilişkin olarak 
işlem tesis edilmiştir.

Sigara Yakalaması, Ambarlı Limanı, 
Mayıs 2017

Resim 22

Ülkemiz, aynı zamanda Bulgaristan çıkışlı 
olduğu değerlendirilen ucuz beyaz sigaraların 
yasadışı ticaretine maruz kalmaktadır. Bulgaristan 
menşeli ucuz beyazların kaçakçılık güzergâhı 
incelendiğinde, 2012 yılı öncesinde Varna 
Limanı’ndan çıkan sigaraların yasal olarak 
Mersin Limanı’na geldiği buradan transit rejimi 
kapsamında Irak ve İran’a geçtiği, bu ülkelerden 
de yasadışı bir şekilde ülkemize giriş yaptığı 
görülmekte idi.

Ancak 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile “paket ve ambalajlarında varış ülkesinin resmi 
dil veya dillerinde uyarıcı işaretleri bulunmaması 
durumunda sigaraların transit geçişine izin 
verilemeyeceği” düzenlemesinin ardından Varna 
Limanı’ndan çıkış yapan sigaraların, boğazlar 
ve Süveyş Kanalı’ndan geçerek Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne ulaştığı, buradan yasal olarak İran’a 
ve Irak’a, ardından yasadışı yollarla ülkemize giriş 

yaptığı tespit edilmeye başlamıştır. Bulgaristan 
çıkışlı sigaraların aynı zamanda, başta Çin olmak 
üzere öncelikle Uzakdoğu’ya sevk edildiği, 
buradan Singapur üzerinden limanlarımıza 
gönderildiği olay örnekleri de mevcuttur. 
 
Bununla birlikte, Sarp, Türkgözü, Aktaş gibi 
Gürcistan’a açılan gümrük kapılarımız ile Habur 
ve Gürbulak başta olmak üzere Irak ve İran’a 
açılan gümrük kapılarımızda, gerek yolcu beraberi 
gerekse taşıtların muhtelif bölgelerine gizlenmiş 
vaziyetteki sigaralar ülkemize kaçak olarak 
getirilmeye çalışılırken yakalanmaktadır.
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Yakalama Örneği

İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Gürbulak 
Gümrük Sahasına gelen İran uyruklu şahsın 
idaresindeki otobüs, risk analizi kapsamında 
X-Ray’e sevk edilmiş, taramada şüpheli yoğunluk 
tespit edilmesi üzerine araç aramaya tabi 
tutulmuştur. Yapılan aramada torpido gözüne 
gizlenmiş 2 bin 500 paket sigara ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleşen bir 
diğer olayda, dedektör köpek Rambo’nun TIR 
dorsesinin muhtelif kısımlarına ve malzeme 
dolaplarına tepki vermesi sonucunda 12 bin 
300 paket sigara ele geçirilmiştir. 

Sigara Yakalaması, Gürbulak Gümrük Kapısı,
 Şubat 2017

Resim 24
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05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G. 7061. Yürürlük 01.07.2018

Sigara fiyatlarının yüksek olması sebebiyle 
tüketicilerin zaman zaman sarma tütüne yöneldiği 
görülmektedir.  Diğer bir deyişle, sigara kâğıdı, 
sigara filtresi, makaron ile tütün ayrı ayrı temin 
edilerek sarma tütün imal edilmektedir. Bu 
durum, tütün talebini artırmakta ve yasadışı tütün 
piyasası da buna bağlı olarak genişlemektedir. 
Bunun önüne geçilmesi amacıyla, 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişikliğe 
gidilmiş ve ilgili Kanun’un 3’üncü maddesine “Yetki 
belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan 

tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla; makaron 
veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, 
parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi 
bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa 
arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç 
yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir

16.
”  hükmü 

eklenmiştir. Böylece, yasadışı yollarla makaron 
ve yaprak sigara kağıdının içerisine tütün veya 
tütüne benzer herhangi bir madde koyarak satmak 
da kaçak tütün ticareti kapsamına alınmıştır.

Sigara Yakalaması, Gürbulak 
Gümrük Kapısı, Temmuz 2017

Resim 23
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Yakalama Örneği

Nahcivan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Dilucu Gümrük Sahası’na gelen TIR, risk kriterleri 
kapsamında X-Ray taramasına sevk edilmiş,  aracın akaryakıt deposunda şüpheli yoğunluklar 
görülmesi üzerine araç hangara alınmıştır. Yakıt deposunun açılması sonucu, gizli tertibat bölmesi 
olduğu tespit edilmiş ve burada yaklaşık 500 kg tütün ele geçirilmiştir.

Resim 25 Tütün Yakalaması, Dilucu Gümrük Kapısı, Kasım 2017
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce 
2017 yılı içerisinde ele geçirilen tütün ve tütün 
mamulleri arasında; sigara, puro, sigara filtresi 
ve kâğıdı, sigara bandrolü ve sıvı nikotin yer 
almaktadır.  Tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı 
ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan 

çalışmalar neticesinde, 2016’da 98 milyon 664 
bin TL olan tütün ve tütün mamulü yakalama 
değeri 2017 yılında artarak 137 milyon 764 bin 
TL’ye ulaşmıştır.

2.3.Yakalamalar

Şekil 6 Ele Geçirilen Tütün Mamulleri Değeri (TL)

Tütün Mamulü Yakalama 
Miktarı

Yakalama Değeri 
(TL)

Tütün 79,2 ton 9.516.809

Sigara 13,9 milyon paket 123.503.631

Puro 80.609 adet 1.219.501

Sıvı nikotin 8.828  litre 2.465.523

Sigara kâğıdı 1.148.521 adet 790.340

Sigara bandrolü 122 adet 175

Sigara filtresi 737.772 adet 269.005

Toplam 137.764.985

2017 Tütün ve Tütün Mamulü YakalamalarıTablo 3
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Bunların içerisinde sigara, yasal piyasada satışa en 
çok konu edilen tütün mamulü olması sebebiyle 
yasadışı piyasada da en çok ele geçirilen ürün 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçtiğimiz yıl, 
11,4 milyon paket olan sigara yakalama miktarı, 

2017 yılında 13,9 milyon pakete yükselmiş olup 
yalnızca Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan yakalamalar neticesinde yaklaşık 
115 milyon TL vergi kaybının önlendiği tahmin 
edilmektedir. 

2017 yılı içerisinde, sigaraya ek olarak, aslen 
bir nikotin türü olan e-sigara yakalamalarında 
yaşanan artış da göze çarpmaktadır. Son yıllarda 
dünya çapında özellikle sigarayı bırakmak 
isteyen tüketicilere yönelik yürütülen e-sigara 
kullanmaya teşvik stratejisi ve e-sigaranın sigaraya 
nazaran daha az zararlı olduğuna dair söylemler 
sonucunda e-sigara talebi artmış, talebe bağlı 

olarak e-sigara yakalamaları geçtiğimiz yıla oranla 
yaklaşık 3 kat artış göstermiştir. 2017 yılı içerisinde 
5 milyon 617 bin TL değerinde 64 bin 166 adet 
e-sigara ele geçirilmiş olup yakalamaların çoğu 
havalimanlarında veya şehir içinde yürütülen 
operasyonlar kapsamında yapılmıştır.

Şekil 7

Şekil 8

Yakalanan Kaçak Sigara Miktarı (Paket)

Ele Geçirilen Elektronik Sigara Miktarı (Adet)

Elektronik Sigara
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Yakalama Örneği

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari faaliyetler 
çerçevesinde, bir sosyal medya platformu üzerinde 
elektronik sigara likiti satıldığına ilişkin bilgi 
edinilmiş ve bu kapsamda tahkikata başlanmıştır. 
Şüphelilerle tüketici gibi iletişime geçen ekiplerin 
e-sigara üretildiği düşünülen depoda yaptıkları 
aramada muhtelif sayıda e-sigara likiti ve likit 
yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

Lübnan'ın Beyrut Havalimanı’ndan Antalya 
Havalimanı’na gelen bir yolcunun bagajında 
şüphe üzerine yapılan aramada, çok miktarda 
puro ve alkollü içki ele geçirilmiştir. 

2017 yılında ele geçirilen tütün ve tütün mamullerinin 
olay yeri bazında dağılımı incelendiğinde, olayların 
%54’ünün kara gümrük kapılarımızda gerçekleştiği 
görülmektedir. Başta sigara olmak üzere tütün ve 
tütün mamulleri, binek araçlar ve TIR dorselerine 
gizlenerek kara yoluyla ülkemize sokulmaya 
çalışılırken veya ülkeye yaya olarak giriş yapan 
yolcuların valizlerinde ya da üzerlerine sarılarak 
gizlenmiş vaziyette ele geçirilmektedir. 

Şehir içi operasyonlar ve şehirlerarası yollarda 
yapılan yakalamalar olay sayısı bakımından %25 
oranla ikinci sırada yer almaktadır. İstihbari 

2.4.Kaçakçılık Fiilleri Analizi

Puro ve Alkollü İçki YakalamasıResim 26

faaliyetler neticesinde belirlenen şüpheli işyerleri 
ve depolarda yapılan aramaların yanı sıra, 2014 
yılından beri gerek valilikler koordinasyonunda 
diğer kolluk birimlerimiz ile müştereken gerek 
Bakanlığımız taşra birimlerince market, büfe, tezgah 
ve açık alanlarda yürütülen piyasa denetimleri 
ile yol kontrolleri, söz konusu yakalamaların 
gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır. 

Havalimanları ise sigara, puro ve e-sigara gibi 
tütün mamullerinin en fazla yakalandığı gümrüklü 
sahaların başında gelmekte olup yakalama 
olaylarının %19’u havalimanlarında gerçekleşmiştir. 
Yolcu bagajında veya üzerinde ülkeye kaçak 
yollardan sokulmaya çalışılan tütün mamulleri, 
gerek riskli yolcuların tespitine imkan veren 
Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinde yapılan 
analizler gerekse havalimanlarında görevli gümrük 
muhafaza memurlarının dikkati sayesinde tespit 
edilerek bu ürünlerin ülkemize kaçak yollardan 
girişi engellenmiştir. 
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Denizyoluyla yapılan yakalamalar ise tüm 
yakalamaların olay sayısı bazında %1’ini oluşturmasına 
rağmen denizlerde el konulan tütün mamullerinin 
değerinin tüm yakalamaların %38’ini oluşturduğu 
görülmektedir. Bu durum, Türk kara sularında ve 
limanlarda ilave güvenlik önlemlerinin alınmasını 
zorunlu kılmaktadır. 2017 yılı içerisinde yapılan 
en yüksek miktara sahip üç sigara yakalamasının 
da limanlarımızda gerçekleşmesi bu durumu 
destekler niteliktedir. 

Son dönemde, deniz yoluyla yapılan sigara 
kaçakçılığında, konteynerler vasıtasıyla gerçekleştirilen 
kaçakçılığın yanı sıra, Türk kara sularında ve açık 
denizde gemilerden balıkçı tekneleri ve yatlara 
kaçak sigara aktarımı yapılması şeklinde bir trend 
göze çarpmaktadır. Bu yöntem ile gerçekleştirilen 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında başta deniz 
devriyesi faaliyetleri ve Gemi Takip Sistemleri 
olmak üzere operasyonel ve teknik imkanlardan 
azami ölçüde istifade edilmektedir.

500.000 Paket Sigara Yakalaması, İstanbul Resim 27

%1 %54%0 %19%25%1

Hava

Kara

Deniz

Şehiriçi ve Şehirlerarası Yol

Posta

Diğer

Olay Yeri Bazında Yakalamaların Dağılımı-Olay SayısıGrafik 1
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%60 %1%8 %8%38%5

Hava

Kara

Deniz

Posta

Diğer

Şehiriçi ve Şehirlerarası Yol

Yakalama Örneği

17.05.2017 tarihinde Mısır’dan Ambarlı Marport 
Limanı’na gelen bir gemide bulunan ve oto yedek 
parçası taşıdığı beyan edilen beş adet konteyner, 
işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Marport 
Limanı Ana Terminali çıkış kapısına getirilmiş 
ve kapıda görevli muhafaza memurlarına çıkış 
fişleri ibraz edilmiştir.  Konteyner Takip Sistemi 
ve evrak incelemesi sonucu söz konusu çıkış 

fişlerinin sahte olduğundan şüphelenilmesi üzerine 
konteynerler X-Ray taramasına sevk edilmiştir. 
Tarama sonucunda, X-Ray imajlarında şüpheli 
durum tespit edilmesi sebebiyle detaylı aramaya 
tabi tutulan konteynerlerde toplam 2 milyon 626 
bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 
Ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan söz 
konusu sigaraların piyasa değeri yaklaşık 26 
milyon TL’dir.

2.6 Milyon Paket Kaçak Sigara Yakalaması, Ambarlı LimanıResim 28

Olay Yeri Bazında Yakalamaların Analizi-Yakalama DeğeriGrafik 2
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3.AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
3.1.Petrol Piyasasına Genel Bakış

Enerji piyasası içerisinde önemli bir paya sahip olan 
petrol; ulaşım, inşaat, altyapı ve sanayi sektörleri 
başta olmak üzere birçok iş kolunu, ithalatçı 
ve ihracatçı konumdaki ülkeleri ve toplumun 
tamamını ekonomik bakımdan etkileme gücüne 
sahiptir. Bu çerçevede; 2017 yılı itibarıyla petrol 
piyasasında faaliyette bulunan 102 dağıtıcı, 101 
depolama tesisi ve 12.783 bayinin sağladığı 
istihdam katkısına ilaveten 2017 yılı toplam 
vergi gelirinin %10,4’ünü ve ÖTV gelirlerinin 
%46’sını oluşturması sektörün önemini açıkça 
ortaya koymaktadır.

Petrol piyasasında işlem gören ürünleri, ham 
petrol, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri 
olarak üç grupta sınıflandırmak mümkün olup 
bunlardan ham petrol  harici ürünleri, ÖTV 
Kanununa ekli I sayılı listede düzenlenmiştir.

Listenin;

- (A) Cetveli’nde akaryakıt cinsi eşya, 
- (B) Cetveli’nde ise akaryakıt harici petrol ürünleri 
sıralanmaktadır.

2017 yılı boyunca uluslararası piyasadaki fiyat 
dalgalanmalarına ve ülkemize özgü muhtelif 
koşullara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları 
değişiklik göstermiş, vergisiz bayi satış fiyatı 
ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz 
benzin için 1,77 TL/LT, motorin için ise 1,88 TL/
LT olarak gerçekleşmiştir.

Kurşunsuz benzin (95 Oktan) ve motorin 
cinsi eşyanın fiyat oluşumları incelendiğinde; 
benzinde %58, motorinde %51 oranında bir 
vergi yükü gözlemlenmekte ve iki ürün için 
rafineri fiyatlarının sırasıyla %32 ve %37 olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Sadece bu vergi 
yüklerine bakılarak bile akaryakıt kaçakçılığı ile 
mücadele edilmediği takdirde oluşacak mali 
kaybın büyüklüğünü görmek mümkündür.

Petrol Piyasasında 2017 Yılı Ortalama Fiyat OluşumuTablo 4

Ürün
Rafineri 

Fiyatı

Toptancı 

Marjı

EPDK 

Gelir 

Payı

Dağıtıcı 

ve Bayi 

Marjı 

Toplamı

Vergi

Nihai Satış 

Fiyatı

Kursunsuz Benzin 
95 Oktan (Lt) 1,77 0,08 0,00279 0,49 3,23 5,57

Motorin (Lt) 1,88 0,05 0,00279 0,54 2,56 5,03

%32
%58

%1 %0 %9

EPDK Gelir Payı

Rafineri Fiyatı

Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı

Toplam Vergi

Toptancı Marjı

Kurşunsuz Benzinin 2017 Yılı Ortalama Fiyat Oluşumu (Lt/TL)Grafik 3
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%51 %1

%0

%37

%11

EPDK Gelir Payı

Rafineri Fiyatı

Dağıtıcı ve Bayi Marjı Toplamı

Toplam Vergi

Toptancı Marjı

Motorinin 2017 Yılı Ortalama Fiyat Oluşumu (Lt/TL) Grafik 4

3.2.Petrol Piyasası Dış Ticareti Verileri 

Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İthalatı (ton)

Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İhracatı (ton)

Tablo 5

Tablo 6

Eşya 2013 2014 2015 2016 2017

Ham Petrol 18.618.249 17.340.794 24.323.457 24.927.297 21.373.843

Benzin 12.930 1.548 9 0 0

Motorin 9.722.441 11.895.181 11.679.976 12.285.419 13.320.632

Fuel Oil 758.175 1.034.704 903.735 1.162.858 822.562

Havacılık 
Yakıtı

507.430 763.238 166.293 341.283 196.899

Toplam 29.471.283 29.619.225 31.035.465 37.073.470 35.713.936

Eşya 2013 2014 2015 2016 2017

Ham Petrol 1,4 7,5 3 2 1

Benzin 2.418.791 1.992.999 3.131.344 2.891.468 3.133.086

Motorin 121.693 59.947 28.481 65.302 254.194

Fuel Oil 971.964 1.198.417 1.020.781 347.962 378.450

Havacılık 
Yakıtı 2.844.169 3.117.095 3.746.675 3.516.980 3.837.263

Denizcilik 
Yakıtı 1.794.569 2.405.666 2.465.151 2.162.037 2.093.899

Toplam 8.151.187 8.774.132 10.392.435 8.983.751 9.696.892
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3.3.Akaryakıt Kaçakçılığı Sorunu

Akaryakıt kaçakçılığı; devletimizin akaryakıttan 
aldığı vergilerde meydana gelen kaybın topluma 
olumsuz etkisi, standart dışı akaryakıt ile 
tüketicilerin yanıltılması, haksız rekabet ortamının 
doğmasına neden olması ve kuşkusuz toplum ve 
çevre sağlığını tehdit etmesi bakımından esaslı 
tedbirler alınmasını gerektiren bir kaçakçılık 
türüdür. 

Akaryakıt kaçakçılığının temel sebepleri; 

• Akaryakıt üzerindeki vergi yükü,
• Ülkemizin jeopolitik konumu gereği petrol 

arz eden ülkelere yakınlığının akaryakıta 
erişimi kolaylaştırması,

• Turizmin gelişmesi ve hava yolu ulaşımının 
daha sık kullanılması neticesinde havacılık 
yakıtlarına olan talebin artması, 

• Deniz yoluyla yapılan kaçakçılıkta ise 
sahillerimizin uzunluğu ve kontrolünün 
zor olması, olarak sıralanabilir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde 
koordinatör kurum olarak belirlenen Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı, bu alandaki faaliyetlerini 
tüm mücadeleci kurumların katılımı ile Akaryakıt 
Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı ve 2012/19 
Sayılı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele 
konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde 
yürütmektedir. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın akaryakıt 
kaçakçılığıyla mücadelede koordinasyonu 
üstlendiği süreçte;

• Mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiş,
• İdari ve teknik kapasitenin artırılması 

sağlanmış,
• Uygulanan denetimlerin kapsamı ve etkinliği 

artırılmış,
• Çok boyutlu ve kapsamlı bir mücadele 

stratejisi yürütülerek mezkûr kaçakçılık ile 
mücadele faaliyetlerinde önemli ilerlemeler 
kaydedilmiştir.

Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İthalatı (ton)Tablo 8

Eşya 2013 2014 2015 2016 2017

Baz Yağ 727.549 579.126 495.501 379.929 399.781

Madeni Yağ 151.524 134.587 131.988 163.947 169.157

Solvent 308.125 306.259 399.949 381.790 373.698

Müstahzarlar 46.883 48.714 91.100 48.894 56.233

Diğerleri 3.821.445 2.343.757 2.461.273 2.883.624 3.968.573

Toplam 5.055.526 3.412.443 3.579.811 3.858.184 4.967.442

Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İhracatı (ton)Tablo 7

Eşya 2013 2014 2015 2016 2017

Baz Yağ 3.752 3.251 4.625 776 6.633

Madeni Yağ 184.924 169.837 143.833 145.456 157.290

Solvent 700.651 691.220 846.313 1.083.976 930.231

8.644 8.724 8.562 6.746 7.080

Diğerleri 158.655 58.735 73.981 9.104 56.556

Toplam 1.056.626 931.767 1.077.314 1.246.058 1.157.790

Müstahzarlar
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3.4.Akaryakıt Kaçakçılığına Yönelik Mücadele Çalışmaları 

3.4.1. Piyasaya İlişkin Denetimler 

2017 yılı içerisinde, petrol piyasasında lisanslı 
faaliyet yürüten tesislere yönelik yürütülen 
denetimlere Bakanlığımızda görevli 450 denetçi 
tarafından iştirak edilmiştir. Ulusal marker kontrol 
cihazları ile gerçekleştirilen marker ölçümlerinin 
yanı sıra, denetime konu tesislerin mevzuata ve 
lisanslı faaliyetlerine uygunluğunun da denetlendiği 
söz konusu denetimler kapsamında toplam 
1.265 tesiste akaryakıt ulusal marker kontrolü, 
ödeme kaydedici cihaz kontrolü ve genel olarak 
faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun kontrolü 
gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde yaklaşık 413 
ton kaçak akaryakıt ve akaryakıt harici petrol 
ürününe el konulmuştur.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
merkezden koordine edilen ve toplamda 4 
aşamada yürütülen denetimlerin üçü ülke 
genelinde; son denetim ise, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı personeli ile müştereken 
oluşturulan 4 ekip tarafından 8 LPG istasyonunda 
yapılmıştır.

Gümrük Muhafaza Ekiplerince yıl boyunca 
yürütülen toplam 1.146 rutin ve müşterek denetim 
ile operasyon kapsamında, 3.319’u geçerli, 36’sı 
geçersiz olmak üzere toplam 3.355 ulusal marker 
kontrolü gerçekleştirilmiştir.

Şekil 9 2017 Yılında Taşra Teşkilatınca Gerçekleştirilen Denetim Sayıları

3.4.2. Akaryakıt Kaçakçılığı Bilgi Sistemi  (AKBİS) 

Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem 
Planı ile 2012/19 Sayılı Akaryakıt Kaçakçılığıyla 
Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesine 
istinaden Bakanlığımızca akaryakıt kaçakçılığı 
ile ilgili yakalama verilerinin internet üzerinden 
kaydedilmesine, eş zamanlı veri girişi yapılabilmesi 
ile sorgu ve analize imkân sağlayan Akaryakıt 
Kaçakçılığı Bilgi Sistemi  (AKBİS) tamamlanmıştır.

Oluşturulan sistem sayesinde kolluk birimlerinin 
denetime gittikleri istasyon hakkında ön bilgi 
edinebilmesi ve denetlenmesi gereken noktaları 
önceden tespit edebilmesi, denetime çıkan 
ekiplerin doğrudan kaçakçılık riski bulunan alanlara 
yoğunlaşabilmesi sağlanmıştır. Böylece, yapılan 
denetimler daha verimli ve etkili hale gelmiş, 
akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden kurumlarla 
etkin ve hızlı veri paylaşımı gerçekleşmesi ve 
işbirliğinin artması imkânı sağlanmıştır.
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3.4.3. Özel Ekip Çalışmaları

3.4.4. Sayaç Uygulaması

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele konulu 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesine istinaden 
Bakanlığımız koordinesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından 2017 yılı içerisinde yaklaşık 1,2 milyar TL değerinde 
usulsüzlük ortaya çıkartılmıştır. 

Ayrıca, Özel Ekipte görevlendirilen Vergi Müfettişlerince yapılan incelemeler neticesinde, 2017 
yılında incelemeleri tamamlanan 7 firmaya yönelik düzenlenen vergi tekniği raporları ile hazineye 
intikal etmesi gereken vergi ve ceza tutarları toplamı 140,6 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Bu 
firmalarca düzenlenen toplam sahte fatura tutarı yaklaşık 3,9 milyar TL’dir.

Petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme 
eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt 
antreposu veya tanklara alınması ile buralardan 
çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına 
sayaç sisteminin kurulmasına ilişkin 1 Seri No’lu 
Sayaç İşlemleri Tebliği yayımlanmış ve fuel-
oil dışında kalan diğer akaryakıt işlemlerinde 
sayaç ve otomasyon sistemlerinden elde edilen 
bilgilerin 15.02.2018 tarihine kadar kontrol ve veri 
amacıyla diğer ölçümleri destekleyici nitelikte 
kullanılması hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, 
antrepolara sayaç sistemleri kurulumu büyük 
ölçüde tamamlanmıştır.

2017 Akaryakıt YakalamalarıTablo 9

Miktar (kg)

Motorin 59.474.940

Benzin 114.736

Fuel Oil 203.544

Madeni Yağ 541.969

Baz Yağ 3.961.379

TOPLAM 64.181.947

Eşya Türü

3.5.2017 Yılı Kaçak Akaryakıt Yakalamalarına İlişkin Analiz

2017 yılı içerisinde 182 milyon 50 bin TL değerinde 
toplam 64 bin 182 ton kaçak akaryakıt tespit 
edilmiştir. Bunların içerisinde en fazla pay 
motorine aittir. Motorin kaçakçılığına ilişkin 
eğilim incelendiğinde, evrak üzerinde tespit 
edilen usulsüzlüğün ihbar, rutin kontrol ve şüphe 
çerçevesinde fiziki olarak ele geçirilen motorin 
miktarından daha fazla olduğu görülmektedir. 
Motorin ile ilgili kaçakçılığın daha çok sahte 
belge düzenlemek suretiyle eşyayı satmış gibi 
göstermek ve bunun üzerinden vergi iadesi 
almak veya beyana aykırı ürün bulundurmak 
şeklinde olduğu gözlemlenmektedir. 

2017 yılı kaçak akaryakıt yakalamaları içerisinde 
motorin yakalamaları irdelendiğinde, soruşturma 
dosyalarının incelenmesi sonucu tespit edilen 
ve eşyaya fiziken el koyma işlemi uygulanmayan 
olayların ağırlıklı olduğu görülmektedir. Motorin 
ile ilgili eğilimin sahte belgeler kullanılarak eşyayı 
satmış gibi göstermek ve bunun üzerinden vergi  
iadesi almak veya beyana aykırı ürün bulundurmak 
şeklinde olduğu gözlemlenmektedir.

Kaçak akaryakıt yakalamalarında benzinin payı 
ise yok denecek kadar azdır. Benzinin, motorin 
ve madeni yağ cinsi eşyaya nispetle daha az 
miktarlarda yakalanmasının en büyük sebebi; 
motorin gibi çeşitli yağlar ve petrol ürünleriyle 
karıştırılarak piyasaya arzının mümkün olmamasıdır.

2017 yılında iki adet fuel oil yakalaması 
gerçekleşmiş,  her iki vakada da eşyaya 
el konulmuştur. Madeni yağa ilişkin tespitler ise 
soruşturma dosyalarının incelenmesi sonucu 
gerçekleşmiş ve eşyaya fiziken el konulmamıştır.

Akaryakıt kaçakçılığında 
eşyaya fiziken el konulmayan 
tespitlerin ağırlıkta olduğu 
görülmektedir.
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Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

Alınan tüm önlemlere rağmen yasal 
akaryakıt ürünleri üzerindeki ÖTV 
sonucu ortaya çıkan haksız kazanç nedeniyle, 
atık motor yağları yetkili kuruluşa teslim edilmek 
yerine ton başına 1.000 TL’ye ulaşan bedellerle 
ticarete konu edilmektedir. Atık motor yağı 
toplama çalışmaları yapılmasına rağmen, istenilen 
düzeyde yağ toplanamamaktadır. Bunun en 
büyük nedeni ise; atık motor yağları için ÖTV 
ödenmemesinden dolayı bu yağların yasadışı 
akaryakıt faaliyetine konu edilerek yüksek 
kazançlar elde edilmek istenmesidir.

Madeni yağ sektöründe üretimde kullanılmak 
maksadıyla ithal edilen baz yağ miktarının 
piyasa tüketim verileri ile uyumlu bir hale geldiği 
görülmektedir. Alınan tedbirler neticesinde, 2017 
yılında yakalama miktar ve olay sayılarında önceki 
yıllara nazaran önemli bir düşüş kaydedilmiştir. 
2017 yılında, birimlerimizce gerçekleştirilen 
araştırmalar neticesinde baz yağa ilişkin iki adet 
usulsüzlük tespit edilmiş olup; dosya üzerinden 
yapılan incelemelerde kaydi bir tespit olması 
nedeniyle eşyaya fiziken el konulamamıştır.

Öte yandan; atık yağlardan baz yağ üretilmesi 
bilhassa son dönemde önemli bir mesele 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Birtakım firmalar 
tarafından EPDK tarafından belirlenen usullere 
aykırı olarak piyasadan toplanan atık yağlar baz 
yağ üretiminde kullanılmakta ve bu ürünler kaçak 
akaryakıt olarak piyasaya sürülmektedir.

Yakalama Örneği

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt 
Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi tarafından 
yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, bir 
akaryakıt dağıtım şirketinin ithal ederek kayıt dışı 
iç piyasaya sattığı motorini, ÖTV’ye tabi olmayan 
bitümlü bağlayıcı ürünün imalatında kullanmış 
gibi belge düzenlediği tespit edilmiştir. Olaya 
ilişkin yasal işlem başlatılmıştır. 

Yakalama Örneği

Bir başka yakalamada, bitümlü bağlayıcı ürünü 
bir firmaya ihraç kayıtlı satmış gibi gösterip, bu 
firma tarafından ihracat gerçekleştirilmiş gibi 
işlem tesis edilmiş ve düzenlenen sahte ihracat 
beyannameleri ile dağıtım şirketi tarafından 
ÖTV’ye karşılık gelen teminatın çözüm ve KDV 
iade işlemleri yapılmıştır. 

Akaryakıt Yakalamalarından Örnekler

Akaryakıt Yakalamalarından Örnekler

Resim 29

Resim 30

Akaryakıt kaçakçıları bir 
süredir yeni karışım ürünü 
olarak atık yağları tercih 
etmektedir.

2017 yılında önceki yıllardan farklı olarak, geçici 
antrepo ve depolama yerlerinde atık ve endüstriyel 
yağlar tespit edilmiştir. Mezkûr yılın atık yağlara 
ilişkin ilk tespitleri içermesi bakımından önem arz 
ettiğini söylemek mümkündür. Bu çerçevede, 
diğer mücadeleci birimler ile gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantılarında, kamuoyunda 
10 numara yağ olarak bilinen ve bazı akaryakıt 
harici petrol ürünlerinin yasa dışı olarak motorine 
karıştırılması veya doğrudan motorin yerine 
kullanılması şeklinde karşımıza çıkan olaylarda, 
kaçakçılar tarafından bir süredir yeni karışım ürünü 
olarak atık yağların tercih edilmeye başlandığının 
tespit edildiği de dile getirilmiştir.

3.6.Atık Yağlar 
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Yakalama Örneği

Türkiye Gümrük Bölgesine giren her türlü ulaşım 
aracındaki ve özel konteynerlerin içindeki 
standart depolarda mevcut bulunan yakıtlar ile 
anılan araçlarda portatif depolarla taşınan araç 
başına on litreyi geçmeyen yakıtlara muafiyet 
tanınır. Bu kapsamda; gümrük idaresince ülkeye 
giriş yapan araçların mutat depolarında ölçüm 
yapılarak standart depo fazlası yakıtın olup 
olmadığı tespit edilir ve fazla yakıt için sözlü 
beyan formu düzenlenmek suretiyle tek ve maktu 
vergi tahsil edilir. Öte yandan; araçların gümrüklü 
saha içerisinde iken yapılan kontrollerinde, mutat 

depoları haricinde ayrıca bir ilave depo içerisinde 
yahut başka bir bölümünde beyan harici yakıta 
rastlanabilmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığı yakalamalarına bakıldığında; 
Türkiye’ye giriş yapan araçlarda gerçekleştirilen 
kontrollerde araçların standart depoları 
haricinde ek depolarda veya araçların diğer 
kısımlarında muafiyet limitlerini aşan yakıt ile 
karşılaşılabilmektedir.  

Akaryakıt Yakalamalarından ÖrneklerResim 31
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Akaryakıt Özel Ekibi koordinesinde, bir akaryakıt 
istasyonunda yapılan denetimlerde; istasyonda 
bulunan yer altı akaryakıt tankının üstü kazılarak 
tank kapağı yerinden sökülmüştür. Tankın 

içerisinde, tankın boş olduğu izlenimi yaratan 
bir düzenek ve gizli bölme tespit edilmiş; bu 
bölmenin alt kısmında ulusal marker içermeyen 
akaryakıt ele geçirilmiştir.

Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü Gemi Arama Ekibince, Rusya’dan 
Samsun Limanı’na gelen Panama bayraklı gemi risk 
analizine tabi tutularak arama işlemine geçilmiş; 
arama esnasında alt ve üst güvertede 12 adet 

varil içerisinde toplam 2.326 litre motorin tespit 
edilmiştir. Gemi kaptanı, birinci zabit ve gemi 
yakıtından sorumlu baş mühendis hakkında adli 
işlem başlatılmıştır.

Akaryakıt Yakalamalarından Örnekler

Akaryakıt Yakalamalarından Örnekler

Resim 32

Resim 33

Yakalama Örneği

Yakalama Örneği
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Yüksek vergi yükü sebebiyle küresel boyutta 
kaçakçılığa en fazla konu edilen eşya türlerinin 
başında alkollü içkiler gelmektedir. Oranı, ürün 
ve litre bazında değişse dahi alkollü içkilerin satış 
fiyatının yarısından fazlasını vergi oluşturmaktadır. 

Alkollü içki kaçakçılığı, ciddi 
oranda vergi kaybına sebep 
olmasının yanı sıra toplum 
sağlığını tehdit etmesi 
bakımından da büyük riskler 
barındırmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre,  her yıl 3,3 milyon kişi alkollü 
içki kullanımı sebebiyle yaşamını yitirmektedir ki bu 
sayı tüm ölümlerin %5,9’una tekabül etmektedir. 

20-39 yaş arası yetişkin nüfusun ise %25’i, alkol 
kullanımına bağlı olaylarda hayatını kaybetmektedir. 
Tüketilen alkolün aynı zamanda evlerde gerekli 
sağlık koşullarını sağlamadan üretilen, kaçak 
olarak yurda sokulan veya sahte bandrol taşıyan 
alkollü içkileri de kapsadığı dikkate alındığında 
tehlikenin boyutu daha da artmaktadır 

17
. 

Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığını 
olumsuz etkileyerek toplumun sosyal dokusunu 
tahrip eden alkolün aşırı kullanımı ve alkol 
bağımlılığı sorunuyla ve bunun yarattığı olumsuz 
durumlarla mücadele için 10 maddeden oluşan
öncelik alanları belirlemiştir. Buna göre, “yasadışı 
alkol ve gayri resmi olarak üretilen alkollü içkilerin 
halk sağlığına etkisini azaltmak” hususu da Dünya 
Sağlık Örgütü’nün tavsiye metninde, öncelik 
alanlarından biri olarak sıralanmaktadır. 

Bu itibarla, başta genç nüfus olmak üzere, gerek 
toplum sağlığının bozulmasının önüne geçilmesi 
gerekse yerli üreticinin korunması ve vergi kaybının 

önlenmesi bakımından alkollü içki kaçakçılığıyla 
mücadele etmek Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünün önceliklerinden biridir.

4.ALKOLLÜ İÇKİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

4.1.Alkollü İçki Kaçakçılığı Sorununa Genel Bakış

Her yıl 3,3 milyon 
kişi alkollü içki 

kullanımı sebebiyle 
yaşamını yitiriyor.

Bu sayı tüm 
ölümlerin %5,9'una

tekabül ediyor.

20-39 yaş arası 
nüfusun ise %25'i alkol 

kullanımından 
kaynaklı ölümlere 

maruz kalıyor.

%24
%48

%12%16

Kara Kapısı

Havalimanı
Liman

Şehir içi

4.2.Yakalamalar
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 2017 
yılı içerisinde 3 milyon 836 bin TL değerinde 
yaklaşık 42 bin litre kaçak alkollü içki ele 
geçirilmiştir. Yapılan yakalamalar kapı bazında 
değerlendirildiğinde kara kapılarının en fazla 
alkollü içki ele geçirilen gümrüklü sahalar olduğu 
görülmekte; bunu sırasıyla havalimanları, limanlar 
ve şehir içi operasyonlar kapsamında ortaya 
çıkarılan, merdiven altı üretim olarak tabir edilen 
ev ve iş yerleri izlemektedir.

"Kaçak alkol ve gayri resmi olarak üretilen alkolün 
halk sağlığı üzerindeki etkisini azaltmak" Dünya 
Sağlık Örgütünün öncelik verdiği alanlarından biridir. 

Olay Yeri Bazında Alkollü İçki Yakalamalarının DağılımıGrafik 5

 
17

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/alcohol
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Alkollü içki kaçakçılığı yöntemleri incelendiğinde, kaçakçılığın genellikle;

• Kara kapılarında alkollü içkilerin hiç beyan edilmeden TIR’ın veya binek aracın içine 
zulalanması veya meşrubat türü alkolsüz içki olarak beyan edilerek ülkeye sokulmaya 
çalışılması,

• Yolcu beraberi muafiyetin aşılarak bagaj içerisine alkollü içki gizlenmesi,
• Limanlarda ise deniz turizminin geliştiği kıyı şeridinde yatların içerisine alkollü içki 

zulalanması, 
biçimlerinde olduğu görülmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan, 
Sarp Gümrük Kapısından giriş yaparak Türkiye 
üzerinden Bulgaristan’a gidecek meyve suyu 
ve maden suyu taşıyan bir TIR ile alkollü içki 
kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine söz konusu 
taşıt Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince takibe alınmış, 
araç gümrüklü sahaya gelmesi üzerine fiziki 
muayeneye alınmıştır.  Dorse kapakları açıldığında, 

iki palet içerisinde maden suyu ve meyve suyu 
bulunduğu, diğer paletlerin ise siyah renkli naylon 
ile kaplandığı ve yükün gizlenmeye çalışıldığı 
görülmüştür. Bunun üzerine, paletler açılmış ve 
yapılan kontrolde 14 bin 880 şişe votka cinsi 
alkollü içki ele geçirilmiştir.  Ele geçirilen eşyanın 
gümrüklenmiş değeri 1 milyon 734 bin TL’dir.

Yakalama Örneği

Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbari çalışmalar 
neticesinde, il merkezinde bulunan iki evde sahte 
alkollü içki imalatı yapıldığı tespit edilmiş ve evlere 
eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. İki ev ve 
müştemilatında yapılan aramada, sahte alkollü içki 
yapımında kullanılan 2 adet kaynatma makinesi, 
365 litre etil alkol ve satışa hazır hale getirilmiş 
67 litre sahte alkollü içki ele geçirilmiştir. Ele 
geçirilen etil alkolden yaklaşık bin şişe alkollü 
içki imal edilebileceği tespit edilmiştir. 

Alkollü İçki Yakalamalarından ÖrneklerResim 34

Alkollü İçki Yakalamalarından ÖrneklerResim 35

Yakalama Örneği
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Her geçen yıl insan sağlığını hiçe sayan ilaç 
suçlarının artması, sadece ülkemizi değil, tüm 
dünyayı etkileyen küresel bir sorun haline 
gelmiştir.  İlaç suçları, insan yaşamını tehlikeye 
sokan ve üreticiler, distribütörler, eczaneler, 
doktorlar, özel kuruluşlar ve kamu otoritelerini 
içeren arz zinciri ile hastalara doğrudan zarar 
veren ciddi bir kamu sağlığı meselesidir. Yüksek 

karlılık oranına sahip ilaç kaçakçılığı, kara para 
aklama, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi 
suç türleri ile bağlantılı olabilmektedir. Bu yasadışı 
trendin büyük kısmını çoğu ülkede organize 
suç grupları ve yasadışı ağlar vasıtasıyla online 
olarak sağlanan ilaçlar oluşturmaktadır

19
. 

5.İLAÇ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

5.1.İlaç Piyasasına Genel Bakış18

5.2.Kaçak İlaç Piyasasına Genel Bakış 

 
18

http://www.eaasm.eu/eaasm-reports 

 
19

https://illicittrade.com/reports/pharmaceutical-crime-and-organized-criminal-groups/ 

Etkilenen Ülke 
Sayısı

>127

Online Yasadışı 
Eczanelerin Oranı

% 95.6

Hayatını Kaybeden 
Çocuk Sayısı

169 bin 

Tahmini Sahte İlaç 
Oranı

% 10

Son 5 Yılda Olay 
Sayısındaki Artış

% 56 % 62

İnternet  Üzerinden 
Satılan İlaçların Sahte ya 
da Standart Dışılık Oranı

Tahmini Sahte 
Antibiyotik Oranı

% 5

Küresel Sağlık 
Hizmetlerindeki Yıllık 
Mali Kayıp

30 milyar dolar

Şekil 10 Dünya Genelinde Olay Sayısı
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İlaç kaçakçılığı, kesin rakamlara ulaşmak mümkün olmamakla birlikte dünya çapında gittikçe 
büyüyen bir sorundur. İlaç Güvenliği Kurumu (PSI), kendilerine yansıyan istatistikler vasıtasıyla 
bu durumu olay sayıları ile şu şekilde yansıtmaktadır

20
:

 » Olay sayısı bazında; 2016 yılında dünya çapında günlük ortalama 8’den fazla ilaç kaçakçılığı 
gerçekleşmektedir. Son 5 yılda bu alanda yaşanan olay sayısı %56 artmıştır. 

 » 127’den fazla ülke, bu durumdan etkilenmektedir.
 » Dünya Sağlık Örgütüne göre tahmini olarak tüm dünyada piyasadaki ilaçların %10’u kaçak, 

antibiyotiklerin ise %5’i sahte üretimdir. 
 » Sahte ilaçlar, insan sağlığı üzerindeki telafisi güç ya da imkansız etkilerin yanı sıra, küresel 

sağlık hizmetleri sistemine yıllık yaklaşık 30 milyar dolarlık zarar vermektedir.
21

 » Dünya Sağlık Örgütüne göre yılda tahmini 169 bin çocuk sahte ya da kaçak ilaç alımı 
sonucu zatürreden dolayı hayatını kaybetmektedir

22
.

İlgili otoritelerin bu konuyu fazlaca önemsemesine 
ve bu yasadışı girişimlerin sağlık üzerindeki 
risklerini ortaya koyma konusundaki girişimlerine 
rağmen kamuoyu istenen seviyede bilinç sahibi 

değildir. Son 5 yılda tüm dünyada çok sayıda 
mağduru bulunan olay bildirimi gerçekleşmiştir. İlaç 
suçları, insan sağlığı üzerinde ölümlere varabilecek, 
telafisi imkansız sonuçlar doğurabilmektedir

23
.

5.3.İlaç Kaçakçılığı ile Mücadelenin Önemi

20
http://www.psi-inc.org/incidentTrends.cfm

21
 https://www.bayer.com/en/beware-of-counterfeits.aspx

22
 https://www.bayer.com/en/beware-of-counterfeits.aspx

23
https://www.researchgate.net/publication/317184540_Pharmaceutical_Crime_Fakeshare 

Kimler Risk Altında?

Sahteciliği ve kaçakçılığı yapılan ilaç ve tıbbi 
ürünler, her bölgeden çok sayıda farklı ülkeyi 
olumsuz yönde etkilemektedir. Kuzey Amerika 
ve Avrupa’dan Sahra Altı Afrika, Güneydoğu 
Asya ve Latin Amerika’ya kadar ülkemiz dahil 
bu durumdan zarar görmeyen hiçbir ülke yoktur 

denebilir. İnternet kullanımının artması ile birlikte 
söz konusu kaçak ürünlerin üretim, dağıtım ve 
arzı küresel piyasalara sirayet etmektedir.

• Kaçakçılığı yapılan sahte tıbbi ürünlerde ilaca özelliğini veren etken madde hiç olmayabilir, 
yanlış etken madde olabilir ya da yanlış miktarlarda olabilir.

• Aynı zamanda etken madde yerine ilaçların yapımında mısır nişastası, patates nişastası 
ya da tebeşir gibi maddelerin kullanıldığı görülmektedir.

• Standart dışı ve sahte tıbbi ürünler;

Tabiatı gereği toksik olup zehirli kimyasallar barındırabilir ya da ölümcül düzeylerde 
zehir içerebilir.
Çoğunlukla tamamen hijyenik olmayan koşullarda ve vasıfsız kişiler tarafından üretilmekte 
ve zararlı bakteriler içerebilmektedir. 
Görünüşleri gerçek ürüne çok benzediğinden, bunların sahte ilaç olduğunu tespit 
etmek zordur. Bazıları doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olmasalar da tedavisi ilaçla 
mümkün bir hastalığın iyileştirilmesini engelleyebilmekte veya ölümle sonuçlanabilecek 
ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir

24
.

5.4. İlaç Kaçakçılığı Yöntemleri 

 
24

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/
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Tıbbi malzeme ve ilaç yakalamalarında 
bir önceki yıla kıyasla hem olay sayısı 
hem yakalama değeri bakımından artış 
yaşanmıştır. 2016 yılında 179 olayda 
yaklaşık 44 milyon TL değerinde ilaç ve 
tıbbi ürün yakalaması gerçekleştirilmişken; 
2017 yılına bakıldığında bu rakamlar, 
228 olayda 69,5 milyon TL değerine 
yükselmiştir. 

Dünya Gümrük Örgütü verilerine göre 
ülkemizde olduğu gibi dünyada da her 
geçen yıl bu alandaki yakalamalar artış 
göstermektedir. Yakalamaların önceki 
yıllarla benzer şekilde havalimanlarında 
yoğunlaştığı görülmekte olup, yolcu 
beraberi yakalamalar ağırlıktadır.

5.5.Yakalamalar 

115

5

5
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En Fazla Yakalama Yapılan İlk 5 İdareGrafik 6

Resim 36

Yakalama Örneği

17.02.2017 tarihinde Gürbulak Gümrük Sahasına İran’dan giriş yapan İran uyruklu şahsın şüpheli 
hareketleri üzerine yapılan üst aramasında, şahsın kollarında ve bacaklarına sarılı halde 1.000 
adet hap tespit edilmiştir. 

1.000 Adet Hap Yakalaması, Gürbulak
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Gıda kaçakçılığı, sebep olduğu vergi kaybının yanı 
sıra, uygun sağlık koşullarında üretilmeyen gıdaların 
iç piyasaya sürülmesi riskini de barındırdığından 
toplum sağlığı için ciddi tehdit oluşturmaktadır. 

6.GIDA KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
6.1.Gıda Kaçakçılığı Sorununa 
Genel Bakış

En fazla 
Suistimal Edilen

 Gıda Türleri

6.2.Yakalamalar

2017 Yılı Gıda YakalamalarıTablo 10

Gıda Türü Miktar (Kg) Değer (TL)

Bakliyat 3.182.020 8.995.858

Bağırsak 34.580 236.445

Bitkisel Yağ/Hayvansal Yağ 19.292.730 52.336.169

Ceviz Ve Ceviz İçi 4.599.401 18.875.832

Çay 131.575 3.492.892

Deniz Ürünleri 1.992.712 26.709.548

Et Ve Et Ürünleri 380.233 6.872.040

Havyar 22 105.604

Hububat 25.545.082 9.832.284

Katkı Gıda Yağları 100 1.274

Kuruyemiş 176.471 2.638.244

Meyve Suları Ve Meşrubatlar 77.130 2.197.642

Meyveler/Sebzeler 7.291.532 14.646.912

Süt Ürünleri 4.640 295.139

Şeker 811.356 5.277.180

Muhtelif Gıda 9.599.166 17.349.333

TOPLAM 73.118.749 169.862.398

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
2017 yılı içerisinde toplam 169 milyon 862 bin TL değerinde 
gıda yakalaması gerçekleştirilmiştir. Yüksek vergi yükünden 
kaçınmak amacıyla, genellikle eşyayı beyan etmeyerek ülkeye 
sokmaya çalışmak, sahte menşe belgesi kullanmak veya transit 
rejimi hükümlerine aykırı olarak ülke içerisinde bırakmak gibi 
yöntemlerle gerçekleştirilen gıda kaçakçılığına karşı Araç Takip Sistemi başta olmak üzere 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce bir dizi önlem alınmaktadır. 
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
2017 yılında yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde, 
131,6 tonluk çay yakalaması gerçekleştirilmiştir. 
Aşağıdaki grafikte de gösterildiği üzere, son 
yıllardaki artış trendi dikkat çekicidir.

2017 yılında gerçekleştirilen en yüksek 5 yakalama; toplam yakalamanın %69’unu oluşturmaktadır. 
4’ü kara, 1’i deniz gümrük kapısında gerçekleşen bu yakalamaların tek bir bölgede yoğunlaşmadığı 
görülmektedir. 5 olay da, transit rejiminin ihlali şeklinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifadeyle, başka 
bir ülkeye gönderilmek üzere ülkemizden transit geçmesi gereken eşyanın yasadışı yöntemlerle 
ülke içinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Şekil 11

Şekil 12

Yıllara Göre Çay Yakalama Miktarları (kg)

Kapılar Bazında Çay Yakalama Miktarı (kg)

Değer bakımından ele alındığında, bitkisel 
ve hayvansal yağ, deniz ürünleri ve ceviz 
yakalamalarının gıda yakalamalarında ilk üç 
sırayı aldığı görülmektedir. Öte yandan, kaçakçılık 
girişimi olay sayısı olarak değerlendirildiğinde, 
en fazla suiistimal edilen gıda türlerinin sırasıyla 
meyve ve sebzeler, çay, ceviz, et ürünleri ve 
hububat olduğu göze çarpmaktadır. 

Çay Kaçakçılığı ile Mücadele

Ülkemize özgü kaçakçılık türlerinden biri olan çay 
kaçakçılığında, son yıllarda yakalama rakamlarımıza 
yansıyan ciddi artışlar söz konusudur. Özellikle bazı 
bölgelerimizde yaşayan halkın, yabancı menşeli 

çay içme alışkanlığını kazanması ve bundan 
vazgeçmemesi, çaya uygulanan %145 oranındaki 
gümrük vergisi yükü, kaçakçılar açısından elde 
edilen kârın yüksek olması gibi etmenler, bu 
alandaki yasa dışı girişimleri artırmaktadır.  
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Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

Et Kaçakçılığı ile Mücadele

Et kaçakçılığının temel sebebi, çevre ülkelere 
nazaran ülkemizde et fiyatlarının ve bu eşyaya 
uygulanan gümrük vergilerinin (%40 - %225) 
yüksek olmasıdır. Ayrıca yolcu muafiyetleri 
kapsamında yolcu beraberinde et ve et ürünlerinin 
getirilmesi tamamen yasaklanmış olmasına 
rağmen, bu yolla yapılan kaçakçılık girişimlerine 
de sıklıkla rastlanmaktadır.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 2017 
yılında 28 olayda 6,8 milyon TL değerinde yaklaşık 
380 ton et yakalaması gerçekleştirilmiştir. Bunların 
tamamına yakını ülkeye girişte tespit edilmiştir. 

Yakalama Örneği

Gürbulak Gümrük Kapısı’ndan giriş yaparak 
Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na transit rejimi 
kapsamında çay taşıyan TIR’a, yükünün riskli 
olması sebebiyle Araç Takip Sistemi (ATS) mobil 
ünitesi takılmış ve TIR transit seyahati süresince 
ilgili idarelerce izlenmiştir. 

ATS’de yapılan kontrollerde, aracın Erzurum 
ilinin Horasan ilçesi yakınlarında güzergah ihlali 
yaparak durakladığı görülmüş, bunun üzerine 
Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezi’nce ilgili 
idarelerle iletişime geçilerek aracın kontrol 
edilmesi sağlanmıştır. TIR dorsesi açıldığında, 
19 ton 560 kg çayın boşaltılarak yerine aynı 
ağırlıkta talaşa benzeyen madde konulduğu 
görülmüştür.  Transit rejimi hükümlerini ihlal 
eden şahıslar hakkında yasal işlem  başlatılmıştır. 

Çay Yakalaması
Yakılan Ceviz Yüklü Araca
 Ait Fotoğraflar

Resim 37
Resim 38

Yakalama Örneği

Habur Gümrük Kapısı’ndan Mersin Serbest 
Bölge’ye transit rejimi kapsamında ceviz içi 
taşıyan TIR’a, riskli eşya taşıması sebebiyle giriş 
gümrük idaresi tarafından ATS mobil ünitesi tatbik 
edilmiştir. ATS mobil ünitesinden alınan sinyalin, 
Tarsus yakınlarında kesilmesi üzerine, Bakanlığımız 
Komuta Kontrol Merkezi’nce Mersin Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
ile irtibata geçilerek mobil ekipler olay mahaline 
yönlendirilmiştir.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu 
araç, Tarsus-Mersin istikametinde tamamen 
yanmış ve kullanılamaz vaziyette bulunmuştur. 

Araç sürücüsü ifadesinde; seyir halindeyken 
aracın birdenbire alev aldığını ve taşıdığı eşyanın 
tamamen yandığını belirtmiştir. Yapılan araştırmalar 
üzerine tespit edilen şüpheli adreslere düzenlenen 
operasyonda,  yandığı söylenen 13 ton 560 
kg ceviz içi ele geçirilmiştir. Olay sonucunda, 
cevizlere el konulmuş ve Gümrük Muhafaza 
Ekiplerini yanıltmak amacıyla TIR’ı ateşe veren 
sürücü ile diğer şüpheliler hakkında adli işlem 
başlatılmıştır.
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Sahte Menşeili Ticari Eşya YakalamasıResim 39

Tekstil kaçakçılığı, özellikle anti-damping vergisine 
tabi eşya türlerinde yapıldığında Devletimizin 
çok yüksek oranda vergi kaybına uğramasına 
neden olmaktadır.

• Ülkemize vergileri ödenmeden kaçak eşya 
sokan firmaların dürüst çalışan firmalara 
karşı çok yüksek maliyet avantajı elde 
etmelerini önlemek,

• Ülkemize kaçak olarak sokulmak istenilen 
kalitesiz tekstil eşyalarının vatandaşlarımızın 
sağlıklarını tehdit etmesinin önüne geçmek,

• Vatandaşlarımızın “sahte” ürünlerle 
karşılaşması olasılığını engellemek,

2017 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 85 milyon TL’lik 
tekstil kaçakçılığı ortaya çıkarılmıştır. Bu rakamın 
yaklaşık 66 milyon TL’lik kısmı İstanbul Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce yapılmıştır. 2016 
yılında yapılan başarılı operasyon ve tespitlerin 
etkisiyle kaçakçılık eğiliminin 2017 yılında düştüğü 
değerlendirilmektedir. Rakamların 23 milyon 
TL’lik kısmını giyim aksesuarları oluşturmaktadır. 
Tekstil kaçakçılığıyla ilgili yakalamaların büyük bir 
çoğunluğunu ise ortaya çıkarılan usulsüzlükler 
oluşturmaktadır.

7.TEKSTİL KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
7.1.Tekstil Kaçakçılığı ile 
Mücadelenin Önemi

7.2.Yakalamalar

2017-2013 YILLARI ARASI TEKSTİL YAKALAMALARITablo 11

CİNSİ 2013 2014 2015 2016 2017

Ayakkabı-
Çanta-Cüzdan 1.081.485 354.583 2.107.926 22.980.691 10.718.407

Giyim 

aksesuarı
505.456 685.113 80.777 27.394.773 23.754.626

Giyim eşyası 17.307.850 3.323.211 16.847.330 19.283.926 12.858.608

Halı 35.237 1.183.028 958.846 1.307.895 726.037

İplik 25.733 16.894.530 206.186 165.202 8.173.499

Kumaş 18.733.180 45.625.845 128.677.653 44.807.520 7.923.439

Mefruşat 2.216.935 109.088 111.167 665.041 54.892

Muhtelif Tekstil 3.476.058 1.853.779 11.089.728 570.169.903 21.193.058

GENEL TOPLAM 43.381.933 70.029.175 160.079.612 686.774.951 85.402.567

Amaçlarından hareketle Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü; operasyonlar, risk analizleri, ALO 
136 İhbar Hattı ve istihbari faaliyetler aracılığıyla 
tekstil kaçakçılığı ile başarılı bir şekilde mücadele 
etmektedir.

Yakalama Örneği

Sahte Menşe Yoluyla Tekstil Kaçakçılığı

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na ulaşan 
bir ihbarı değerlendiren İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Çin’e 
uygulanan anti-damping vergisini ödememek 
için Çin menşeili eşyanın Avrupa ülkesi menşeili 
gibi gösterilerek serbest dolaşıma sokulmak 
istendiği bilgisine ulaşmıştır. Bu kapsamda, 
Slovenya menşeili olarak beyan edilen 867 kap

 “örme kumaş" ile ilgili olarak fiziki tespit yapılmış 
ve kumaş ruloları üzerinde yapıştırılmış Çince 
etiketler olduğu görülmüştür. Yapılan incelemeler 
sonucu gümrüklenmiş değeri ise 1 milyon 169 
bin 642 TL olan eşyaya el konulmuştur.
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Taşıt kaçakçılığı, yarattığı büyük miktardaki vergi 
kaybı nedeniyle Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünün özellikle üzerinde durduğu bir 
alan olmuştur. 

Yurtdışından ülkemize getirilmek istenilen bazı 
araçların ikinci el olmasına rağmen sıfır model 
gibi satılmaya çalışılması nedeniyle tüketicilerimiz 
mağdur olabilmekte ve kullanılmış araçlar güvenlik 
tehlikesi yaratabilmektedir. Bu kapsamda, 
Muhafaza Birimlerince 2017 yılı içerisinde gümrük 
kapılarımızda ve ülke çapında gerçekleştirilen 
kontrol ve operasyonlarda gerek kaçakçılığa 
konu edilmek istenilen gerekse kaçak eşya 
nakliyesinde kullanıldığı tespit edilen 3.008 adet 

taşıta işlem yapılmıştır. Söz konusu yasadışı taşıt 
ticaretinin toplam değeri 503 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş olup bu rakamın 273 milyon TL’lik 
kısmını otomobil kaçakçılığı oluşturmaktadır. 

İstanbul, 245 milyon TL ile değer olarak en 
yüksek yakalama yapılan ilimiz olmuştur. Taşıt 
kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen 
bu çalışmalara vatandaşlarımızın ALO 136 Gümrük 
Muhafaza İhbar Hattına yaptığı bildirimler de 
büyük katkı sağlamıştır. 

8.TAŞIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

8.1.Başlıca Taşıt Kaçakçılığı Yöntemleri

1. Kullanılmış taşıtların yeni araç gibi gösterilerek ithali
2. Sahte veya eksik belge ile düşük kıymet beyanı
3. Donanım ve motor özelliklerinin yanlış beyanı
4. Farklı plaka uygulanması
5. Şasi no değişikliği
6. Geçici ithal edildikten sonra süresinde yurtdışı edilmeyen araçlar
7. Sahte belge ile araç geçirilmeye çalışılması
8. Ülkeye kayıtsız sokulan araçlar
9. Sahte belge ile ihracat
10. Çalıntı araç getirilmeye çalışılması

Gümrük Muhafaza Ekiplerince; şüphe, ihbar, ulusal ve uluslararası veri tabanları üzerinden şasi 
numarası sorgulaması ile kaçak ve çalıntı araçların tespiti gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman çalıntı 
araçların şasi numaralarının ve diğer bilgilerinin değiştirildiği, aracın farklı araçlara ait parçalar 
içerdiği, bazı durumlarda da TIR karnesi kapsamında çalıntı araç ve iş makinesi taşımalarının 
gerçekleştirildiği tespitlere konu olmaktadır. 
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Taşıt kaçakçılığıyla mücadelede INTERPOL 
sorgusu da dahil olmak üzere tüm uluslararası 
istihbari kaynaklardan faydalanılmaktadır. İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü tarafından taşıt kaçakçılığıyla mücadele 
kapsamında yapılan bir çalışmada; Macaristan’dan 
Suudi Arabistan’a gitmek üzere Pendik Limanı 

Ro-Ro sahasına gelen 5 adet damperli aracın 
çalıntı olma ihtimali olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 
Bunun üzerine, plaka ve şasi bilgileri üzerinden 
INTERPOL sorgusu yapılmış, sorgu neticesinde 
söz konusu araç plaka ve şasi numaralarında 
çalıntı kaydının olduğu tespit edilmiştir. Araçların 
gümrüklenmiş değeri 6 milyon 464 bin 234 TL’dir.

Beş Adet Çalıntı Damperli Araç TespitiResim 40

2017 Yılı Araç YakalamalarıTablo 12

Araç Cinsi Miktarı (Adet) Değeri (TL)

Çeşitli araç 4 142.971

Dorse 288 11.179.018

İş makinesi 2 465.568

Jeep 10 1.444.594

Kamyon 207 11.727.849

Kamyonet 92 3.156.617

Kara tankeri 6 1.105.580

Konteyner 5 130.703

Minibüs 154 6.566.580

Otobüs 123 35.928.585

Otomobil 1.102 273.570.691

Tekne-Yat 5 496.286

TIR 1.007 157.221.124

Motosiklet 3 11.744

Genel Toplam 3.008 503.147.910

Yakalama Örneği
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Doğrudan sınır komşularımız olan Irak ve Suriye 
başta olmak üzere bölgemizde yer alan diğer 
ülkelerde yaşanan iç savaş, siyasi çekişmeler 
gibi toplumsal değişimler, Asya ve Avrupa 
arasındaki bölgenin en önemli ve en güvenli yasal 
ticaret transit koridoru olan ülkemiz üzerinden 
gerçekleştirilmeye çalışılan yasadışı girişimleri 
de körüklemektedir. 

Komşu ülkelerde devam eden bu siyasi ve 
toplumsal istikrarsızlığın ülkemiz üzerindeki 
etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi amacıyla 
tüm gümrük kapılarımızda yüksek teknolojili ve 
insan kaynağı odaklı çeşitli önlemler alınmıştır. 
Alınan bu önlemler kapsamında farklı gümrüklü 
alanlarda dikkate değer silah ve mühimmat 
yakalamaları gerçekleştirilmiştir. 

Son 5 yıllık toplam silah ve mühimmat yakalamaların değerindeki değişimin adeta komşu ülkelerde 
süren iç savaşın şiddeti ile doğru yönlü bir seyir izlediği aşağıdaki grafikten de görülebilecektir. 

9. SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI İLE 
MÜCADELE

9.1.Yakalamalar

Son beş yılda Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü  tarafından gerçekleştirilen silah 
ve mühimmat yakalamalarının toplam değeri 
yaklaşık 22,5 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Irak ve Suriye’de devam eden siyasi istikrarsızlık, 
güvenlik sorunu ve terör gibi sebeplerle söz 
konusu ülkelere açılan gümrük kapılarımızda 
güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkartılmış, gümrük 
kapılarındaki teknolojik altyapı güçlendirilmiştir. 
Alınan bu önlemler sayesinde farklı saklama 
yöntemleri tespit edilerek, miktar bazında dikkate 
değer yakalamalar yapılmıştır. 

2017 yılında Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından, 
bir önceki yıla nazaran iki kat artışla 2 milyon 
388 bin TL değerinde, 62 bin 66 adet silah ve 
mühimmat ele geçirilmiştir.

Geçtiğimiz yıl verilerinin de dâhil edildiği son 5 
yıllık silah-mühimmat türü eşya yakalamalarının 
alt kalemler bazında yıllar itibarıyla dağılımına 
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Şekil 13 Silah ve Mühimmat Yakalamaları
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2017 yılı içerisinde ele geçirilen tabancalar, silah 
ve mühimmat yakalama değerinin yaklaşık %61’ini 
oluşturmaktadır.

Kapı türü bazında yakalamalar değerlendirildiğinde 
2017 yılı toplam silah ve mühimmat yakalama 

değerinin %44’ü deniz gümrük kapılarında 
gerçekleşmiştir. Bunu %27 ile kara yoluyla yapılan 
kaçakçılık girişimleri ve %26,5 ile de şehir içi 
yakalamalar takip etmektedir.

Yakalama Örneği
 

Silah Mühimmat Türü Eşya YakalamalarıResim 41

2017 Silah - Mühimmat YakalamalarıTablo 13

EŞYA CİNSİ 2013 2014 2015 2016 2017

Biber gazı 15  -  - - -

Delici ve kesici 
aletler

19.552 17.532 63 235.383 121.362

Fişek 1.957.157 985 617.822 1.521 63.109

Güvenlik 
malzemeleri 7.496 216.827 113.816 590.295 54.664

Kurusıkı 
tabanca ve 
aksamı

192.437 376.936 4.125.945 4.420 -

Mermi 91.244 33.441 1.805.048 9.394 200.181

Muhtelif silah 
aksamı 157.895 1.924.773 129.827 62.382 343.244

Patlayıcılar 49.201 75.534  - 872 3.966

Tabanca 1.283.038 14.770 67.711 116.402 1.454.494

Uzun namlulu 
silah

3.697.421 253.674 1.815.209 - 147.260

Toplam (TL) 7.455.456 2.914.472 8.675.441 1.020.844 2.388.280
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Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

Lüks Araçta Silah Yakalaması

ABD’den Mersin Limanı’na gelen bir konteyner 
risk analizi çalışmaları kapsamında incelemeye 
alınmıştır. İçerisinde 2 adet araç bulunan konteyner 
X-Ray taramasına yönlendirilmiş ve konteyner 
içerisindeki araçlarda şüpheli yoğunluk tespit 
edildiğinden detaylı aramaya tabi tutulmuştur. 

Arama hangarına alınan lüks araçlar, yoğunluk 
tespit cihazı ve patlayıcı dedektör köpeği 
marifetiyle de incelemeye alınmıştır. Ardından 
yapılan fiziki kontrollerde araçların doğal 
boşluklarına gizlenmiş vaziyette toplam 47 adet 
silaha el konulmuştur. Yakalanan silahların bir 
kısmını X-Ray taramalarında tespit edilmesi 
mümkün olmayan hayalet silahlar ile el yapımı 
uzun namlulu silahlar oluşturmaktadır. 

Yakalama Örneği

TIR’ın Yakıt Tankında Tabanca

Göze çarpan diğer bir olayda ise Türkiye’ye 
giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na 
gelen bir TIR, risk analizi kapsamında detaylı 
aramaya alınmıştır. Arama sonucunda aracın yakıt 
tankından şüphelenilerek, deposu sökülmüş 
ve özel olarak oluşturulmuş bir zula tertibatı 
içerisine gizlenmiş siyah poşetlere şeffaf bant 
ile sarılmış vaziyette 30 adet tabanca ve 46 
adet şarjör ele geçirilmiştir.

Tır'ın Yakıt Tankında Tabanca YakalamasıResim 42

Yakalama Örneği

Zonguldak Limanı’na gelen TIR,Gümrük Muhafaza 
Ekiplerince şüpheli olarak değerlendirilmiş ve 
aramaya tabi tutulmuştur. Araçtaki yasal yük 
olarak beyan edilen 4.509 kg’lık bebek bezi, 
hijyenik ped, tampon vb. arasında beyan harici 
ya da yasadışı bir eşyaya rastlanılmamıştır.

Ancak aracın kabin kısmında,  yapılan aramada, 
bir lav silahına ait dürbün ve mekanizma parçaları 
bulunmuştur. Aynı dürbün ve mekanizmadan 
çekicinin rüzgârlığında ve malzeme dolabında 
da gizlenmiş halde bulunmuştur. 

Lav Silahı YakalamasıResim 43
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Dünyada teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle 
birlikte, insan hayatını kolaylaştıran elektronik 
eşyaların çeşitliliği de artmaktadır. Elektronik 
eşyanın insanlara sunduğu imkânlar, bu eşyanın 
insan hayatının ayrılmaz parçaları olması sonucunu 
doğurmuştur. Bu sebeple de dünya genelinde 
elektronik eşyaya yönelik talep oldukça yüksektir. 

Ülkemiz de dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden genç ve dinamik bir 
nüfusa sahip olması nedeniyle söz konusu talep 
yüksekliğinden payını almaktadır. Elektronik eşya 
fiyatlarının, gerek teknolojik girdiler gerek artan 
talep sebebiyle yüksek olması, kaçakçılık açısından 
bu eşya türünü cazip hâle getirmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 
yakalanan elektronik eşya arasında, cep telefonu, 
cep telefonu aksamı, elektrik malzemeleri, elektrikli 
eşyalar, ses ve görüntü oynatıcıları, bilgisayar ve 
aksamı, TV ve diğer alıcılar, drone, kripto para 
makinesi, fotoğraf makinası, fotokopi makinası 
ve aksamı yer almaktadır. 

2017 yılında Gümrük Muhafaza Ekiplerince 65 
milyon 938 bin 720 TL değerinde, 2 milyon 72 
bin 277 adet elektronik eşyaya el konulmuştur. 
Söz konusu yakalamalar içerisinde cep telefonu 
yakalamaları olay sayısı ve değer bakımından 
ön plana çıkmaktadır. 

10.ELEKTRONİK EŞYA KAÇAKÇILIĞI İLE 
MÜCADELE

10.1.Elektronik Eşya 
     Kaçakçılığına Genel Bakış

10.2.Yakalamalar

Eşya Çeşidi 2013 2014 2015 2016 2017

Bilgisayar ve 
Aksamı 1.089.083 1.569.712 260.921 1.029.421 630.436

Cep Telefonu 125.406.837 511.484.739 202.904.646 27.761.070 43.171.276

Cep Telefonu 
Aksamı 1.759.269 5.708.239 25.115.441 6.558.812 2.334.907

Diğer Telefon 
Cihazları

70.777 141.241 42.174 53.189 206.032

Elektrik Malzemeleri 1.409.099 1.896.843 1.913.402 1.753.291 3.019.745

Elektrikli Eşyalar 633.226 235.285 3.060 3.771.023 235.583

Elektronik Sigara ve 

Aksamı
3.610.640 5.324.017 723.701 1.345.451 5.617.775

Ses ve Görüntü 
Oynatıcıları

43.592 3.556 115.338 919.895 1.236.478

Fotoğraf Makinesi 
ve Aksamı 3.159.317 5.203.325 379.779 178.572 209.588

TV Diğer Alıcılar 520.580 9.869 20.485 18.229 723.248

Fotokopi Makinesi 
ve Aksamı

15.893 10.801 - 53 445.217

Genel Toplam 190.325.419 536.478.556 255.752.635 62.017.076 65.938.720

2017 yılı Elektronik Eşya YakalamalarıTablo 14
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Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

Akıllı telefon sektöründe yaşanan hızlı teknolojik 
gelişmelerin sürekli olarak yeni telefon modeli 
arzı oluşturması, buna yönelik talebi etkilemekte 
ve söz konusu talep de bu eşya türüne ilişkin 
kaçakçılık faaliyetlerinin artmasına sebep 
olmaktadır. 

Ülkemizde telefon değiştirme sıklığına ilişkin 
yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan 
bireylerin %64’ü akıllı telefonlarını son 2 yıl 
içinde aldıklarını beyan etmiş, kullandıkları 
telefonları gelecek 2 yıl içerisinde değiştirmeyi 
düşünenlerin oranının ise %83 olduğu görülmüştür. 
Bu rakamlar akıllı telefonlara olan ilgiyi göstermesi 
bakımından oldukça dikkat çekicidir. 2017 
yılında yapılan elektronik eşya yakalamaları 
değer bazında incelendiğinde; cep telefonu 
ve cep telefonu aksamının tüm elektronik eşya 
yakalamaları içindeki oranının yaklaşık %70’i 
olduğu görülmektedir. 

%14 %2%0%4 %41%10 %10%19
Hava

Kara

Deniz

Antrepo

Şehiriçi

Posta

Serbest Bölge

Diğer

Elektronik Eşya Yakalamalarının Kapı Türü-Değer Bazında Dağılımı (2017 yılı)Grafik 7

Yukarıdaki grafik incelendiğinde, yapılan elektronik eşya yakalamalarının önemli bir kısmının 
havalimanlarında yapıldığı görülmektedir. Hava kapılarını sırasıyla kara, deniz ve şehir içi yakalamaları 
izlemektedir. Hava gümrük kapıları ile şehir içinde yapılan yakalamaların tüm elektronik eşya 
yakalamasının %50’sini oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu yakalamalar detaylı incelendiğinde 
elektronik eşya yakalamalarının büyük bir kısmının İstanbul’da havalimanlarında ve şehir içi 
operasyonlar kapsamında gerçekleştiği göze çarpmaktadır. 

Muhtelif elektronik eşyanın; yolcu beraberinde yurda usulsüz olarak sokulmasından tarife pozisyonu 
değişikliği ile vergi saptırılması yapılmasına kadar çeşitli yöntemlerle kaçakçılık girişimlerine 
konu olduğu tespit edilmiştir. 

6.514 adet Cep Telefonu Yakalaması, İstanbulResim 44
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Yakalama Örneği

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü 
denetimindeki bir geçici depolama yerinde 
bulunan gönderiye ilişkin olarak İstanbul Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
tarafından yapılan çalışma neticesinde; bir 
kalemde 4 bin adet USB kablo olarak beyan 
edilen eşya, tarife saptırması olması ihtimaline 
binaen incelemeye alınmış, yapılan kontrollerde 
eşyanın muhtelif marka ve modellerde 5 milyon 
250 bin TL piyasa değerinde 5 bin 855 adet 
cep telefonu olduğu görülmüştür.

Cep telefonuna ilişkin bir diğer başarılı çalışmada 
ise, Atatürk Havalimanı Kargo bölümünde bulunan 
bir gönderinin özet beyanı üzerinden yapılan 
değerlendirme kapsamında gönderi şüpheli 
bulunmuştur. Akabinde,  araştırma genişletilmiş 
ve beyanname eki evraklara ilişkin yapılan 
incelemenin şüpheleri artırması üzerine yapılan 
kontrollerde granül olarak beyan edilen eşyanın 
piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan 16 bin 
732 adet cep telefonu, 180 adet kulaklık, 3 bin 
572 adet batarya ve bin adet cep telefonu kapağı 
olduğu görülmüştür. 

Yakalama Örneği

Kripto Para Makinesi Yakalaması

Diğer bir başarılı çalışmada ise, son dönemde 
oldukça gündemde olan kripto para makinaları 
yolcu beraberinde yakalanmıştır. Hamzabeyli 
Gümrük Sahası’na gelen bir minibüsteki yolculara 
ilişkin yapılan kontroller esnasında, yolculardan 
birisinin eşyası içinde ticari mahiyette elektronik 
eşya görülmesi üzerine araç detaylı kontrolü 
yapılmak üzere X-Ray tarama sistemine sevk 
edilmiştir. Yapılan detaylı kontrol sonucunda 
kripto para makinası (miner) olarak da tabir 
edilen, gümrüklenmiş değeri 22 bin TL olan 3 
adet elektronik eşyaya el konulmuştur. 

Cep Telefonu YakalamasıResim 45

Kripto Para Makinesi YakalamasıResim 46
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11. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI 
KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

11.1.Kültür ve Tabiat
Varlıklarının Korunmasının 
Önemi

11.2.Kültür ve Tabiat Varlığı 
Kaçakçılığı Yöntemleri

Bugün ülke olarak benimsediğimiz topraklar, 
tarihin ilk çağlarından bu yana birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapmış ve bunun sonucu olarak bizleri, 
gurur duyduğumuz bir kültürel mirasın sahibi ve 
koruyucusu haline getirmiştir. Bunun yanında, 
Türk kültürü de Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar 
çok çeşitli ve zengin kültürlerden beslenerek 
gelmiş ve burada kök salarak özgün bir kültür 
haline gelmiştir. 

Hem katkıda bulunduğumuz hem de koruduğumuz 
bu kültürün en önemli öğesi ise kültür ve tabiat 
varlıklarıdır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’nda yurt içinde korunması 
gereken kültür ve tabiat varlıklarının devlet malı 
niteliğinde olduğu özellikle vurgulanmış ve yurt 
dışına çıkarılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ülkemiz, kültür varlıklarının yasadışı ticareti 
konusunda, sahip olduğu eşsiz eserler açısından 
kaynak; komşu ülkelerden getirilen eserlerin batı 
ülkelerine gönderilmesi bakımından ise, transit 
ülke konumundadır. Bu durum, kültürel mirasımızın 
devamlılığını ve gelecek nesillere aktarılmasını 
tehdit etmektedir.

Sınır aşan örgütlü suçların çoğunda olduğu gibi, 
tarihi eser kaçakçılığında da itici güç, taleptir. Buna 
ek olarak kültür ve tabiat varlıkları, bu taleplerin 
gün yüzüne çıktığı bazı Avrupa ülkeleri ile ABD’deki 
yüksek getirisi sebebiyle, kaçakçılar için cazip 
piyasaların başında gelmektedir. Bu tür talebe 
bağlı olarak gelişen kültür varlığı kaçakçılığı, üç 
aşamada gerçekleşmektedir:

Bir Başka Gerçek veya Tüzel 
Kişinin Mülkiyetine Geçmesi

Elde Edilen Varlıkların 
Taşınması

Kaçak Kazı ve 
Soygunlar

Ülkemizde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının 
şahıslar tarafından sahiplenilmesi ve istisnai 
durumlar dışında izin alınmaksızın yurt dışına 
çıkarılması, bu tür kaçakçılığın konusunu 
oluşturmaktadır. 

Birinci aşamada; kültür ve tabiat varlıkları, kaçakçı 
ve soyguncular tarafından, kaçak kazılarla ortaya 
çıkarılmakta veya bulunduğu yerden çalınmaktadır. 
Bu etapta, tüm ören yerleri, höyükler, tümülüsler 
ve nekropoller kaçak kazılara; dini yapılar ile 
müze ve kütüphane gibi mekânlar da soygunlara 
maruz kalmaktadır.

Ülkemizde en çok, kaçak kazılar sonucu ortaya 
çıkarılan kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığa 
konu edilmektedir. İzinsiz bir şekilde ortaya 
çıkarılan eserler, resmi kurumlara herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın yurt içinde veya yurt 
dışında satılmaya çalışılmaktadır.

İkinci aşamada; kaçakçılar tarafından ele geçirilen 
kültür ve tabiat varlıklarının talep edene doğru 
yolculuğu başlamaktadır. Bu aşamada devreye, 
taşıyıcılar girmektedir. Eserler, yolcu beraberinde, 
taşıt içinde zula yerlerinde, posta muafiyetleri ve 
diplomatik muafiyetler yoluyla, e-ticaret kanalıyla 
ve yanıltıcı veya eksik beyan yöntemleri izlenerek 
tabiiyetinde olduğu ülkeden çıkarılmaktadır.

Üçüncü aşamada; çalınan veya yasadışı olarak 
elde edilen kültür ve tabiat varlıkları, talep 
eden gerçek veya tüzel kişi tarafından tescil 
ettirilerek mülkiyete geçirilmektedir. Tescil 
edilme hususu, müze veya koleksiyonerler ile 
müzayede evlerinin envanter defterlerine kayıt 
yoluyla gerçekleşmektedir.
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11.3.Yakalamalar

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, özellikle kültür ve tabiat varlıklarının talep edene 
doğru yolculuğunun başladığı ikinci aşamada dâhil olduğu mücadele faaliyetleri kapsamında; 
2017 yılı içerisinde toplam 5 olayda 791 adet tarihi ve kültürel niteliği olduğu düşünülen eser 
ele geçirilmiştir.

Resim 47 Atatürk Havalimanı, Tarihi Değerde Sikke Yakalaması

Şekil 14 Tarih Eser Yakalamaları 
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Gümrük Sahası Türüne Göre Olay Sayısı           Grafik 8

11.4. Mücadele Faaliyetleri

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü olarak hem maddi hem manevi yönden ülkemiz mirası ve 
itibarına zarar veren kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile mücadelemiz, ulusal ve uluslararası 
ölçekte devam etmektedir. 

Bu kapsamda; 

• Personele yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilmekte, 
• Personelin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret etmelerine olanak sağlanmakta,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışılarak bilgi aktarımı sağlanmaktadır. 

Uluslararası alanda yürütülen işbirliği faaliyetleri çerçevesinde ise;

• Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Muhafaza Ağı (CEN) Sistemi üzerindeki ARCHEO uygulaması 
düzenli olarak takip edilerek diğer ülkelerin yakalamalarının incelemesi yapılmakta,

• Bulunduğumuz coğrafyayı ilgilendiren olaylar ve ülkemizden geçiş yapması muhtemel çalıntı 
eserler hakkında taşra idarelerimiz bilgilendirilmekte, 

• Ayrıca, INTERPOL’ün “Çalıntı Eserler Veri Tabanı” ile Uluslararası Müzeler Konseyi’nin “Risk 
Altındaki Kültürel Varlıklara Dair Acil Kırmızı Listeler Veri Tabanı” da düzenli olarak incelenmekte 
ve bazı eserler konusunda ilgili birimlerimize bilgi akışı sağlanmaktadır.

DGÖ Tarihi Eser Kaçakçılığı Uygulaması

2013-2017 yılları arasında gerçekleşen kültür ve 
tabiat varlıkları yakalamalarının olay yeri ve yakalanan 
eser sayısı istatistikleri birlikte incelendiğinde, 
yakalamaların yaklaşık yarısının kara gümrük 
kapılarında gerçekleştiği görülmektedir. Bunu 
sırasıyla, şehir içi yakalamalar, havalimanları 
ve limanlar izlemektedir. Yalnızca 2017 yılına 
bakıldığında ise, gerçekleşen beş yakalama 
olayından üçünün havalimanlarında meydana 
geldiği görülmektedir.

Söz konusu dönemde yakalanan kültür ve 
tabiat varlıklarının %55’i ülkeye girişte, %29’u 
yurt içinde ve geri kalan %16’sı ülkeden çıkışta 
ele geçirilmiştir.

2013-2017 yılları arasındaki yakalama olaylarının 
illere göre dağılımı incelendiğinde, yaklaşık 
%62’sinin Hatay ve İstanbul’da gerçekleştiği 
görülmektedir. Söz konusu değerlendirme 
yalnızca 2017 yılı için yapıldığında ise, gerçekleşen 
beş yakalama olayından üçünün İstanbul’da, 
diğerlerinin ise Hatay ve Edirne’de kaydedildiği 

görülmektedir. Bu oranlarda, Hatay’ın Suriye 
sınırında yer alan ilimiz olması, İstanbul’un kalabalık 
bir nüfusun yanı sıra organize suç örgütleri için 
toplama merkezi konumunda bulunması ve 
Edirne’nin Avrupa’ya açılan gümrük kapılarına ev 
sahipliği yapması gibi sebepler etkili olmaktadır.
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Yakalama Örneği

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük 
Kapısı’nda, kültür varlığı olduğu şüphesiyle 
gerçekleştirilen yakalamada, tek seferde 510 adet 
otuzüçlük ve kırkbeşlik taş plak ele geçirilmiştir. 
Söz konusu eserler, gerçekleştirilen rutin kontroller 
esnasında Kapıkule TIR sahası ile yolcu salonunda 
ve ülkeye girişte x-ray cihazı marifetiyle tespit 
edilmiştir. Bu yakalama, 2017 yılının en yüksek 
miktarlı kültür varlığı yakalamasıdır.

Taş Plak Yakalaması Resim 48Yakalama Örneği

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, ülkeye giriş yapmak 
üzere İran’dan Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen yolcu otobüsünde gerçekleştirilen rutin kontroller 
esnasında, otobüsün tavan kısmında bulunan klima panelinin içerisinde üst üste serilmiş vaziyette 
gizlenmiş toplam 13 adet İran menşeli halı ele geçirilmiştir.

Müze Müdürlüğüne teslim edilen eşya hakkında düzenlenen bilirkişi raporuna göre; 8 adedi 
makine, 5 adedi el dokuması olan halılar, yapım tekniği (ilmek sayısı), kullanılan motifler ve 
renkleri gibi özellikleri sebebiyle etnografik nitelikli taşınır kültür varlığı olarak değerlendirilmiştir.

Halı YakalamasıResim 49
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İkona Yakalaması

Yakalama Örneği

Bakanlığımız ALO 136 ihbar hattına gelen bir ihbar neticesinde harekete geçen İstanbul Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta bulunan bir firmayı takibe almış 
ve firma adına kayıtlı bir araçta yapılan arama neticesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 
adet çeşitli ebatta ikona ele geçirilmiştir. 

Resim 50
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Yakalama Örneği

12.GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE 

12.1.Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadelenin Önemi

Şekil 15  2013-2017 Göçmen Yakalamaları

Kaçak Göçmenler Karbondioksit 
Ölçüm Cihazı İle Yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı, ulusal ve uluslararası boyuta 
sahip bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Özellikle yabancı savaşçıların ülkemize girmelerini 
ve göçmen kaçakçılarının haksız çıkar elde 
etmelerini engellemek amacıyla Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünce birçok teknik 

cihazın yardımıyla göçmen kaçakçılığı ile etkili 
bir şekilde mücadele edilmektedir. 

Gümrük Muhafaza Birimlerince 2016 yılında 731 
kaçak göçmen yakalanırken, 2017 yılında bu 
rakam 1.252’ye yükselmiştir. 

Çeşme Limanı’ndan İtalya’nın Trieste Limanı’na 
gidecek bir TIR ile göçmen kaçakçılığı yapılacağına 
dair alınan ihbar üzerine başlatılan çalışmalar 
sonucunda, Gümrük Muhafaza Ekipleri pet şişe 
yüklü TIR’ın İstanbul Halkalı Gümrük Müdürlüğünde 
gümrük işlemlerini tamamlayarak Çeşme Limanı’na 
gelmek üzere olduğunu tespit etmişlerdir. Gümrüklü 
sahaya girmesinin ardından TIR’ı derhal kontrol 
noktasına alan Gümrük Muhafaza Ekipleri, gümrük 
güvenlik mührünün sağlam olduğunu ancak dorse 
halatının kesilerek vida ile birleştirildiğini tespit 
etmiştir. Karbondioksit Tespit Cihazı ile yapılan 
ölçüm sonucunda dorse içerisindeki karbondioksit 
değerinin çok yüksek olduğu görülmüştür. TIR’ın 
detaylı aramasında dorseye gizlenmiş 60 Suriye 
ve 16 Irak uyruklu olmak üzere toplam 76 kaçak 
göçmen yakalanmıştır. 

Konteyner İçerisinde Kaçak Göçmen YakalamasıResim 51
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13.STRATEJİK TİCARET KONTROLLERİ VE ÇİFT 
KULLANIMLI EŞYA KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Kitle imha silahlarının yayılmasını engellemek ve ülke 
güvenliğini sağlamak için yapılan stratejik ticaret 
kontrollerinde en kritik görev gümrük idarelerindedir.

• Dünya Gümrük Örgütü Muhafaza Komitesi Güvenlik Programı (WCO Enforcement Committee 
Security Programme) kapsamında Mart ayı içerisinde düzenlenen akreditasyon eğitimine 
katılım sağlanmıştır.

• Akreditasyon öncesi saha eğitimi kapsamında Hırvatistan’da üç ülkeden 24 gümrük 
personeline eğitim verilmiş ve akreditasyon başarıyla tamamlanmıştır. 

• DGÖ tarafından talep edilmesi halinde, diğer ülkelerde verilecek eğitimlere de Bakanlık 
olarak eğitici gönderilmesi suretiyle destek verilmeye devam edilecektir.

• Ayrıca, yıl içerisinde farklı tarihlerde İhracat Kontrolleri ve Sınır Güvenliği Yardımı (EXBS) 
RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi gibi uluslararası güvenlik alanında ülke olarak işbirliği 
içinde bulunduğumuz kuruluşlar tarafından düzenlenen seminer ve eğitimlere de katılım 
sağlanmıştır.

• Aralık 2017’de üçüncüsü düzenlenen Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Eşya Tanıma Eğitimi 
kapsamında Bakanlığımız taşra idarelerinde görevli 20 personele eğitim verilmiş, bu programa 
da eğitici olarak katılım sağlanmıştır. Eğitim boyunca stratejik eşyanın tanımı ve önemi, 
gümrük idarelerinin rolü, uluslararası yasal altyapı gibi başlıklarda dersler verilmiştir. Ayrıca 
eğitimlere Dışişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK), ROKETSAN ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) gibi 
paydaş kurumlar tarafından da eğitici olarak katılım sağlanmıştır. 

Küresel ve bölgesel barış ile istikrara yönelik 
en önemli tehditler arasında kabul edilen kitle 
imha silahlarının (KİS) yayılması riski karşısında, 
KİS geliştirme programları yürüttüğü konusunda 
uluslararası alanda yaygın kanaat oluşmuş ülke ve 
gruplara karşı alınan tedbirlerin başında stratejik 
ticaret kontrolleri gelmektedir. 

Bakanlığımız, nükleer, biyolojik ve kimyasal 
kitle imha silahları ile balistik füze ve fırlatma 
mekanizmalarının geliştirilmesinde kullanılabilecek 
eşya ve teknolojilerin ticaretinin, uluslararası 

ticaret engellenmeksizin kontrol altına alınması 
kapsamında çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Gerek uluslararası yükümlülüklerimiz, gerekse 
ulusal mevzuatımız uyarınca dünya güvenliğini 
tehdit eden, devlet dışı unsurların eline 
geçmesinde sakınca bulunan başta silah, 
mühimmat, patlayıcı madde ve multikopter gibi 
askeri amaçlı malzemeler olmak üzere, KİS yapım 
süreçlerinde kullanılan her türlü malzemenin ülke 
dışına yasadışı yollarla sevkiyatı engellenmektedir.

13.1.Stratejik Ticaret Kontrolleri Eğitimleri



84

13.2.Çift Kullanımlı Eşya 
Veritabanı

Bakanlığımızın bu alandaki mücadele kapasitesini 
geliştirmek amacıyla sistemsel altyapıya yapılan 
yatırımlar da devam etmektedir. Bu kapsamda, çift 
kullanımlı eşyanın analizi ve takibine ilişkin veri 
tabanı oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir.

Son dönemde terör örgütlerinin yeni bir saldırı 
tekniği olarak insansız hava araçlarını patlayıcı 
taşımada kullandığı yönündeki tespitler üzerine, 
özellikle istikrarsızlık sonucu iç savaşa sürüklenmiş 
Suriye’ye çıkışlarda drone cinsi eşyanın 
sevkiyatında kontroller sıklaştırılmıştır. Bunun 
sonucunda yurtdışına yasadışı yollarla çıkarılmak 
ve terör örgütleri tarafından kullanılmak istenen 
drone yakalamalarında artış yaşanmıştır. 

Drone Yakalaması, Cilvegözü, Mayıs 2017Resim 52
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14.BİYOKAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE
14.1.Biyokaçakçılık Nedir?

Biyokaçakçılık, yabani canlıların ve onlara ait 
parçaların doğadan yetkili makamların izni olmadan 
toplanması ve yurt dışına çıkartılması şeklinde 
tanımlanmaktadır.

Yeryüzüne yayılmış biyolojik çeşitlilik nedeniyle 
tüm ülkelerin maruz kaldığı biyokaçakçılık,  ülkemiz 
için de büyük sorun teşkil etmektedir. Üzerinde 
yaşadığımız toprakların coğrafi özellikleri ve uygun 
iklim koşulları gibi etkenlerden dolayı ülkemizdeki 
bitki ve hayvan çeşitliliği hem oldukça fazladır 
hem de çoğu yalnızca bu coğrafyaya özgüdür. 
Bu çeşitlilik, ülkemizi biyokaçakçılık suçunda 
kaynak ülke konumuna getirmektedir.

Ülkemizin sahip olduğu bu zengin biyolojik çeşitlilik, 
bilimsel araştırma yapanlar, koleksiyonerler ve 
elbette ticari kar güden birçok kişi için çekici 
hale gelmektedir. Bu sebeple, biyolojik tür ve 
bu türlere ait canlılara ilişkin kaybımız her geçen 
gün artmakta ve biyolojik çeşitliliğimiz azalma/
yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Uluslararası raporlarda, biyokaçakçılık suçlarının 
çok kısa bir sürede dünyanın en büyük dördüncü 
suç sektörü haline geldiği ve küresel ekonomiden 
2-3 kat daha hızlı büyüme gösterdiği ifade 
edilmektedir.

14.2.Biyokaçakçılıkla 
Mücadele

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 
biyokaçakçılığın önlenmesi amacıyla gümrük 
kapılarında kritik bir görev üstlenmektedir. 
Biyolojik ürünlerin uluslararası ticaretinde alınması 
gereken yasal izinlerin takibi Bakanlığımız 
tarafından yapıldığı gibi, izin alınmaksızın ülkeden 
çıkarılmak istenen ürünlere ilişkin gelen ihbarlar 
ile re’sen yürütülen risk analizi çalışmaları ve 
rutin denetimler yoluyla, biyokaçakçılıkla etkin 
biçimde mücadele edilmektedir. 

Biyokaçakçılıkla mücadele ederken, en sık 
başvurulan kaynak, Dünya Gümrük Örgütünün 
ENVIRONET uygulamasıdır. Bu program aracılığıyla, 
biyokaçakçılık konusunda diğer gümrük idareleri 
ile bilgi paylaşımı sağlanmakta, bu ülkelerce 
gerçekleştirilen yakalamalar incelenerek yeni 
kaçakçılık trendleri ile yöntemler hakkında bilgi 
sahibi olunmakta ve gerekli görüldüğü takdirde 
taşra birimlerimiz bilgilendirilmektedir.

Küresel ekonomiden
2-3 kat daha hızlı 
büyüme gösteren
suç sektörü

Dünyanın 4.
en büyük suç 
sektörü

BİYO

 KAÇAKÇILIK
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2017 yılında toplam 59 yakalama olayı gerçekleştirilmiş olup bu yakalamaların eşya türü bakımından 
dağılımına aşağıda yer verilmiştir:

Şekil 16 Yıllar İtibarıyla Biyokaçakçılık Olayı Sayıları

4,3 3051

45 

milyon TL milyon TL bin TL 
değerinde

canlı hayvan

olayda olayda olayda 

değerinde 
tohum ve fidan

değerinde 
hayvan ve derisi

10 4

14.3.CITES Sözleşmesi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 
biyokaçakçılıkla mücadele faaliyetleri, ulusal 
mevzuatla uyumlu ve diğer kurumlarla işbirliği 
içerisinde ve esas olarak, CITES Sözleşmesi 
(Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan 
Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme) 
kapsamında yürütülmektedir.

1996 yılında taraf olduğumuz CITES Sözleşmesi, 
nesli tehlike altında olan hayvan ve bitki türlerini 
üç kategoriye ayırmakta ve bu kategorilere göre 
söz konusu türlerin ticaretini sınırlandırmakta 
veya yasaklamaktadır. 

14.4.Yakalamalar

Bakanlığımızca 2017 yılında yürütülen kaçakçılıkla 
mücadele çalışmaları neticesinde; biyokaçakçılık 
kapsamında olduğu düşünülen çeşitli tür ve 
miktarda tohum, fidan, canlı hayvan ve hayvan 
derisi ele geçirilmiştir. Son beş yılda bu kapsamda 
gerçekleştirilen yakalamalarla kıyaslandığında; 
2017 yılının olay sayısı bakımından zirvede, 
yakalanan eşyanın değeri bakımından ise üst 
sıralarda yer aldığı görülmektedir.
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Biyokaçakçılık yakalamaları içinde canlı hayvan 
yakalamalarındaki bu yüksek oran, önceki dört 
yıl için de geçerlidir. Canlı hayvanlar içerisinde, 
kuş, kedi ve akvaryum balıkları kaçakçılığa en 

çok konu edilen türlerdir. 2017 yılının dikkat 
çekici bir başka canlı hayvan türü yakalaması 
ise, iki farklı olayda ele geçirilen toplam 89.233 
adet sülüktür. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
tarafından 2017 yılı içerisinde kaydedilen 
biyokaçakçılık yakalamaları incelendiğinde; 
olayların yaklaşık %54’ünün havalimanlarında 
gerçekleştiği görülmektedir. En çok yakalama 

gerçekleştirilen havalimanımız ise, toplam 22 
olay ile Atatürk Havalimanı olarak kayıtlara 
geçmiştir. Havalimanlarını, sırasıyla kara gümrük 
kapılarında, şehir içinde, limanlarda ve postada 
gerçekleştirilen yakalamalar izlemektedir. 

Atatürk Havalimanı’nda Ele Geçirilen 62.500 adet SülükResim 53

Şekil 17 Yıllar İtibariyle Biyokaçakçılık Yakalama Değerleri (TL)
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2017 yılında gerçekleşen biyokaçakçılık olayları yakalama yöntemi bazında incelendiğinde; 
yakalamaların %54’ünün rutin kontroller sırasında ve kaçakçının hareketlerinden şüphe duyan 
personelin tecrübesi ile gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Şehir

Havalimanı

Liman

Posta

Kara Kapısı

2017 Yılında Gerçekleşen Olay Sayısının
 Yakalama Yerine/Kapıya Göre Dağılımı

Grafik 9

Hatay Havalimanında 9 Adet 
Güvercin Yakalaması

HAYTAP Afişi Resim 55Resim 54

Yakalama Örneği

Kıbrıs’tan gelerek Hatay Havalimanı’na inen 
uçaktaki bir yolcunun bagajının üzerindeki elle 
yazılmış etiket nedeniyle oluşan şüphe üzerine 
bagaj X-Ray taramasına tabi tutulmuştur. 

Bagajın açılması üzerine 9 adet güvercin tespit 
edilmiş ve güvercinlere el konulmuştur. 
 

14.5 .Biyokaçakçılığa İlişkin 
Farkındalığın Artırılması 

Ülkemizde gerek muafiyet limitlerinin suistimal 
edilmesi suretiyle gerekse de CITES kapsamına 
giren ve ticareti yasak olan canlı hayvanların 
yolcu beraberi olarak kaçak yollarla ülkemize 
sokulması girişimlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Bu 
kaçakçılık girişimleri, hayvanların eziyetli koşullar 
altında getirilmesine ve bazen de ölümlerine 
yol açtığından bu konuda farkındalık yaratmak 
ayrı bir önem teşkil etmektedir. Bahsi geçen 
nedenlerden ötürü kamuoyunun gündemini 
meşgul eden ve vicdanlarda rahatsızlık uyandıran 
bu konuya dikkat çekmek için hayvan koruma 
derneği olan HAYTAP tarafından Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan istişareler 
sonucu 208 adet afiş bastırılmıştır.

Söz konusu afişler, yolcuların dikkatini çekebilecek 
ve farkındalık uyandırabilecek, yolcu salonları 
ve araç giriş- çıkış peronları gibi yerler başta 
olmak üzere gümrüklü sahalarda uygun yerlere 
asılmak üzere ilgili idarelerimize dağıtılmıştır.
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Yakalama Örneği

Bir başka olayda, Katar’dan Fas’a gitmek 
üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’na 
transit olarak gelen bir şahsın, bagajlarını 
almadan ülkemize giriş yapması üzerine, 
valizinde kontrol amaçlı arama yapılmış 
ve 6 adet doğan cinsi kuş tespit edilerek 
el konulmuştur. Bu tür kuşların, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı denetimine bağlı cins 
ve türlerinden olması nedeniyle yasal 
ticareti için CITES belgesi gerekmektedir.

Yakalama Örneği

Singapur’dan ülkemize giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen yolcunun valizi Bagaj 
X-Ray’inden geçirilmiş, şüpheli yoğunluk üzerine valiz açıldığında cüzdan, çanta, ayakkabı 
yapımında kullanılmaya hazır vaziyette tabaklanmış 99 adet yılan derisi ve 3 adet timsah derisi 
tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, biyokaçakçılık girişimlerinin hem ülkeye giriş-çıkışta hem de transit geçişler sırasında 
tespit edildiği, yakalamalarda canlı hayvanların ağırlıklı olduğu ve hayvan türlerinin çeşitlilik 
gösterdiği görülmektedir. 

Atatürk Havalimanı’nda Kuş YakalamasıResim 56

Resim 57 Atatürk Havalimanı’nda Yılan ve Timsah Derisi Yakalaması
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Makine Aksamı Yakalamalarından ÖrneklerResim 58

15.MAKİNE AKSAMI KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Rulman, motor beyni gibi oto yedek parça 
türü eşya başta olmak üzere, makine aksamı 
kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2017 yılı 
içerisinde 38 milyon TL değerinde yakalama 
yapılmıştır.  Gerek gümrük kapılarında yürütülen 
denetimler, gerek istihbari faaliyetler neticesinde 
tespit edilen işyerleri ve depolarda yapılan 
aramalarda, ülkeye kaçak yollardan sokulmaya 
çalışılan veya gümrük kontrollerinden kaçınmak 
amacıyla kullanılmamış olarak beyan edilmesine 
rağmen hurda mahiyetinde ya da kullanılmış 
olduğu anlaşılan 1 milyon 725 bin adet oto 
aksamına Gümrük Muhafaza Ekiplerince el 
konulmuştur.

Yakalama Örneği

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar 
neticesinde, oto yedek parça kaçakçılığı yaptığı 
belirlenen 3 farklı işyeri ve depoya operasyon 
düzenlenerek belge incelemesi ve fiziki arama 
yapılmıştır.

-Bu kapsamda yürütülen ilk operasyonda, Torbalı/
İzmir’de faaliyet gösteren bir firma tarafından 
ithalatı gerçekleştirilen oto yedek parçasının, 
kullanılmamış olarak beyan edilmesine rağmen 
kullanılmış olduğu tespit edilmiş ve eşyanın detaylı 
incelemesinin yapılmasını teminen eşyadan 
numune alınarak Ege Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne 
gönderilmiştir. Alınan teknik raporda, eşyaların 
kullanılmış ya da yenileştirilmiş olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun üzerine, 120 adet şanzımana el 
konulmuş, firmanın adresinde yapılan aramada ise 
şanzıman, klima kompresörü ve silindir kapakları 
başta olmak üzere toplam 126 adet otomotiv 
yedek parçası ele geçirilmiştir.

-Bir diğer operasyonda,  Aliağa’da faaliyet gösteren 
bir firmaya ait 24 ton demir çelik hurda cinsi 
ithalat eşyası X-Ray taramasına sevk edilmiş, 
tarama görüntüsünün şüpheli olması üzerine 
yapılan kontrolde, ülkeye kaçak yollardan 
sokulmaya çalışılan muhtelif markalarda 107 
adet kullanılmış otomobil motoru ele geçirilmiştir. 
Firmanın deposunda yapılan aramada ise, 66 
adet kullanılmış otomobil motoru ve 308 adet 
kullanılmış şanzıman ele geçirilmiştir. 

-Karabağlar ilçesinde bulunan bir iş yerinde 
yapılan arama neticesinde, 33 adet gösterge 
paneli ve 90 adet motor beyni ele geçirilmiştir. Bu 
kapsamda, söz konusu işyerinde bulunan diğer 
eşyalarla ilgili 177 adet fatura, Maliye Bakanlığınca 
incelemeye alınmıştır. 

Üç olayda ele geçirilen toplam 850 adet oto 
yedek parça ve hurda motorun piyasa değeri 
yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’dir. 
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Eşya Türlerine 
Göre Kaçakçılıkla
Mücadele

16.DEĞERLİ MADEN ve DÖVİZ KAÇAKÇILIĞI İLE       

MÜCADELE
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 
2017 yılı içerisinde toplam 52 değerli maden 
kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarılmış ve beyan 
edilmeden gümrükten geçirilmeye çalışılan 17 

milyon 662 bin TL değerinde toplam 538 kilo 
287 gram değerli madene el konulmuştur. Ele 
geçirilen değerli maden türlerine aşağıda yer 
verilmektedir.

Bununla birlikte,  1 milyon 66 bin ABD Doları, 289 bin 797 Avro ile değeri 9 milyon 777 bin TL 
olan muhtelif türde döviz, beyan edilmeden gümrükten geçirilmeye çalışılırken yakalanmıştır.

Tespih YakalamasıResim 59

2017 Yılı Değerli Maden YakalamalarıTablo 15

Cinsi Miktarı (gram) Değeri (TL)

Altın 125.710 15.670.722

Gümüş 259.279 474.932

Pırlanta 614 752.555

Muhtelif Mücevher 57.242 704.524

Diğer 95.440 59.893

TOPLAM 538.285 17.662.626

Yakalama Örneği

Beyrut’tan ülkemize giriş yapmak üzere Atatürk Havalimanı’na gelen iki şahsın valizleri Bagaj X-Ray 
cihazına sevk edilmiş olup şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler fiziki muayeneye tabi 
tutulmuştur.  Yapılan kontrolde, kehribar cinsi 135 adet tespih ve tespih boncuğu ele geçirilmiştir. 
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Hamzabeyli Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge 
Amirliği tarafından yürütülen istihbari çalışmalar 
neticesinde, yurtdışına çıkışta altın kaçakçılığı 
yapacağı bilgisine ulaşılan şahıslar ihbar kaydına 
alınmıştır. Şüpheli şahsın idaresindeki, yasal 
yükü plastik sandalye ve koltuk olan TIR, Kara 
Kapıları Taşıt Takip Programı’nın uyarı vermesi 
üzerine X-Ray taramasına sevk edilmiş, taramaya 
geçilmeden önce sürücünün üst araması 
yapılmıştır. Yapılan aramada, sürücünün vücuduna 
sarılı vaziyette 10 adet naylon poşet içerisinde 
altın tespit edilmiştir.

İhbar kaydı bulunan diğer şüpheli şahsın, 
idaresindeki oto parça ve kauçuk taşıyan TIR 
ile birlikte Almanya’ya gitmek üzere gümrüklü 
sahaya gelmesinin ardından taşıtta arama yapılmış, 
yapılan aramada, kabin yan dolabına, yatak altına 
ve radyo aksamının doğal boşluğuna gizlenmiş 
vaziyette toplam yedi kutu içerisinde altından 
mamul ziynet eşyası ele geçirilmiştir. 

İki operasyon sonucunda, toplam 4,7 kg altın 
ve ziynet eşyasına el konulmuştur.

Yakalama Örneği

Beyrut’a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen şahsın üst araması ve bagajlarında yapılan 
kontroller sonucunda; muhtelif miktarlarda İskoçya Poundu, Suudi Arabistan Riyali, Kuveyt Dinarı,  
Kanada Doları, İsviçre Frankı, İngiliz Poundu ve Lübnan Lirası tespit edilmiştir. Şahıs hakkında 
1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatılmıştır. 

Resim 60

Resim 61

Ziynet Eşyası Yakalaması

Nakit Para Yakalaması

Yakalama Örneği
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1. DEDEKTÖR KÖPEKLER VE KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ(KEM)

Bulunduğumuz yüzyılda artan kişi, eşya ve taşıt 
trafiğine paralel olarak artış eğilimi gösteren 
yasadışı eşya trafiği ile mücadelede yardımcı 

unsurlardan birisi de dedektör köpeklerdir. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı tarafından dedektör köpeklerin 
ilk kullanımı narkotik alanında ve 2000’li yılların 
başında olmuştur. Zaman içerisinde kapasite 
artırılarak kara gümrük kapıları, deniz limanları, 
havalimanları ile uluslararası kargo ve posta 
işleme merkezlerinde yaygın olarak dedektör 
köpeklerden faydalanılmaya başlanmıştır. Kapasite 
artışının doğal bir sonucu olarak, dedektör köpek 
ve idarecilerinin eğitimlerinin daha etkin ve verimli 
yürütülebilmesi amacıyla günün teknolojisi ile 
donatılmış olan Köpek Eğitim Merkezi Ankara’da 
açılmıştır. Böylece, eğitimler tecrübeli ve yetkin 
bir uzman kadro tarafından sürdürülmektedir. 

Köpek Eğitim Merkezi 8 Temmuz 2017 tarihinde 
Dünya Gümrük Örgütü tarafından Bölgesel Köpek 
Eğitim Merkezi olarak akredite edilmiştir. Böylelikle 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi Dünya Gümrük 
Örgütü tarafından akredite edilen 9 Bölgesel 
Köpek Eğitim Merkezinden birisi olmuştur. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini 

sürdüren Merkez, bundan böyle sadece ülkemiz 
için değil bölgedeki diğer ülke gümrük idarelerinin 
de bu alandaki kapasitelerinin artırımına bilgi, 
tecrübe ve imkanlarıyla destek sağlayacaktır.

Son derece modern, günün koşullarına uygun 
ve çok amaçlı olarak tasarlanan Köpek Eğitim 
Merkezi, dedektör köpeklerin yetiştirilmesi, 
bakımı ve eğitimi ile dedektör köpek idarecilerinin 
eğitimi için gerekli tüm teknik altyapı ve personel 
kapasitesine sahiptir. 22.000 m²’lik bir alana 
kurulu olan Merkez’de, teorik derslerin verildiği 
sınıflar ve pratik eğitimler için kullanılan kapalı ve 
açık simülasyon alanları, sosyal tesisler, köpek 
barınakları ve veterinerlik hizmetleri mevcuttur. 
Merkez’de temel, hatırlatma ve adaptasyon 
eğitimleri ile birlikte yavru köpek eğitimleri de 
verilmektedir.

2017 yılı sonu itibarıyla taşra birimlerinde 88 
adet narkotik dedektör köpeği, 16 adet patlayıcı-
silah-mühimmat dedektör köpeği, 17 adet çay-
tütün dedektör köpeği ve 6 adet asayiş köpeği 
olmak üzere toplam 127 adet dedektör köpek 
ve idarecisi görev yapmaktadır. 

KEM Eğitim Resim 62



03
TEKNİK VE 
OPERASYONEL 
KAPASİTE

95

2. KOMUTA KONTROL MERKEZİ (KKM)

Bakanlığımızın farklı gümrük kapılarında kaçakçılıkla 
mücadele alanında yürütülmekte olan çalışmaları 
koordine etmek, gümrük kapılarında görev 
yapan personeli yönlendirmek ve desteklemek 
amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan Komuta 
Kontrol Merkezi, son yıllarda yapılan ilave teknoloji 
yatırımları ve kapasite artırımı ile modern bir 

yapıya kavuşturulmuştur. Bakanlığımız hizmet 
binasında bulunan KKM, video duvar ekran 
yönetim sisteminden oluşan izleme ekranları 
ve çok sayıda operatörün birlikte çalışmasına 
imkan verecek şekilde tasarlanmış olan çalışma 
alanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Komuta Kontrol MerkeziResim 63

Bakanlığımıza ait Köpek Eğitim Merkezinde 2017 yılında,

 – Eylül ayında resmi açılış töreni düzenlenmiştir.
 – Gümrüklerde ilk defa doğu ve güneydoğuda görev yapan asayiş timlerine destek olmak 

amacıyla 6 adet asayiş ve devriye köpeği, eğitimleri tamamlanarak idarecileri ile beraber 
görevlendirilmişlerdir. 

 – Narkotik, çay-tütün, patlayıcı-silah-mühimmat ve asayiş köpek idarecisi ile köpeği kurs 
programlarında 30 personel ve 30 köpeğin eğitimi tamamlanmıştır.

 – Macaristan’da  düzenlenen “Köpek Temin Fuarından” 12 adet köpek alımı 
gerçekleştirilmiştir. 

 – Yıl içerisinde çeşitli dönemlerde Kongo, Sudan, İran ve Moldova heyetleri KEM’i ziyaret 
etmişlerdir.

 – Dedektör köpeklere ve idarecilerine ilişkin bilgilerin tek bir çatı altında toplanarak mevcut 
durumun ve dedektör köpek ve idareci ihtiyaçlarının tespiti açısından önem arz eden 
Köpek İdarecisi Portalının kurulumu tamamlanmış olup programın test çalışmalarına 
başlanılmıştır.

 – Bakanlığımıza ait Köpek Eğitim Merkezinde doğum yapan köpeklerin yavrularını veya 
dışarıdan elde edilen yavru köpekleri dedektör köpek eğitimine hazırlayarak 
dedektör köpek temininde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır. 

Dünya Gümrük Örgütü tarafından akredite edilen Köpek 
Eğitim Merkezi’nin açılışı 14 Eylül 2017 tarihinde, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret eski 
Bakanı Hayati Yazıcı, Dünya Gümrük Örgütü Genel Sekreteri 
Kunio Mikuriya, Azerbaycan heyeti ve yetkililerin katıldığı 
törenle gerçekleşti.
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KKM’de; 

• Gümrük kapı ve limanlarımızda bulunan 
kamera sistemlerine canlı olarak bağlanıp 
gerek gümrük iş süreçleri gerekse güvenlik 
ve kaçakçılık risk unsurları takip edilebilmekte, 

• Kara sularımızda seyir halindeki gemilerin Yeni 
Gemi Takip Sistemi yazılımı ile hareketleri 
izlenebilmekte, 

• Transit yükü taşıyan araçların uydu üzerinden 
takibi yapılabilmekte, 

• Hava Takip Sisteminin Varış Öncesi Yolcu 
Bildirim Sistemi’ne (VÖY) entegrasyonu 
sonucunda hava sahamızda hareket eden 
uçaklardaki riskli ve ihbarlı yolcular takip 
edilebilmekte,

• X-Ray taraması yapılan araçların tarama 
görüntüleri Veri Yönetim Sistemi (VYS) 
sayesinde alınabilmekte ve yeniden analiz 
edilebilmekte,

• Gümrük kapılarımızdaki Radyasyon Portal 

Dedektörleri vasıtasıyla, her türlü radyoaktif 
ve nükleer maddenin geçişi Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu ile koordineli bir yapıda eş 
zamanlı kontrol edilebilmekte,

• Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kara gümrük 
kapılarından geçiş yapan tüm araçların 
görüntüleri Bakanlığımız Komuta Kontrol 
Merkezinden ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüklerinden anlık olarak 
izlenebilmektedir. 

KKM’nin izleme, yönlendirme ve takip 
fonksiyonları ile yarattığı caydırıcılık etkisi, 
kaçakçılığın önlenmesine büyük katkı 
sağlamaktadır. Ayrıca, kolluk birimleri ile 
yapılan başarılı yakalamalara da büyük 
destek sağlayan bir Merkez konumundadır. 
KKM’de takibi yapılan sistemler detaylı olarak 
aşağıda belirtilmektedir. 

Komuta Kontrol MerkeziResim 64

KKM’nin izleme, yönlendirme ve takip fonksiyonları ile 
yarattığı caydırıcılık etkisi, kaçakçılığın önlenmesine büyük 
katkı sağlamaktadır.
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2.1. Araç Takip Sistemi (ATS)

Araç Takip Sistemi (ATS), Türkiye’den transit 
rejimi hükümlerine uygun olarak geçen ve 
yüksek riskli olarak değerlendirilen araçları 
uydu aracılığıyla izlemek üzere tasarlanmış bir 
sistemdir. Sistem; uydu vasıtasıyla GSM - GPS 
sinyal ve mesajlarını ileten özel tasarımlı mobil 
ünite cihazları ile yazılımından oluşmaktadır.

KKM personeli; 24 saat boyunca sistem üzerinden 
mobil ünite takılmış olan araçları izlemekte, 
aracın rotadan çıkması, uzun süre bir noktada 
beklemesi veya mobil ünitenin sökülmesi gibi 
şüpheli durumlarda taşradaki mobil müdahale 
ekipleri ile irtibata geçmektedir. Böylece, izlenen 
araçlardan belirlenen kurallara aykırı hareket 
eden araç ve sürücülerine, Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde görev 
yapan mobil müdahale ekipleri vasıtasıyla 
müdahale edilmektedir. 

Araç Takip Sistemi kapsamında izlenen araç 
sayısında 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla  %33 
artış gerçekleşmiştir. 2017 yılında toplam 110.079 
aracın mobil ünite cihazı takılmak suretiyle sistem 
üzerinden izlenmeleri sağlanmıştır. Buna ek olarak, 
ATS kapasitesinin artırılması kapsamında yapılan 
ilave alımlar ile mobil ünite sayısı 2017 yılında 
%25 artarak 10.217 üniteye ulaşmıştır.  

KKM personelinin yönlendirmesi ve sistem 
üzerinden verdiği destek sonucunda, ilgili 
taşra birimleri tarafından 2017 yılında yaklaşık 
7,1 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. Sistemin kullanılmaya 
başlandığı 2010 yılından bu yana toplam 72 
olayda 72 milyon TL değerinde eşya yakalanmıştır. 
Ayrıca, 2017 yılında mobil ünite takılan 1.137 araca 
Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca (güzergâh 
ihlali, kapı değişikliği, vb. nedenleriyle) 652 bin 
TL tutarında cezai işlem uygulanmıştır.

ATS Mobil ÜnitesiResim 65
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2.2. Kapalı Devre Televizyon 
           Sistemi (CCTV) 

Araç Takip Sistemi Ekran GörüntüsüResim 66

Gümrüklü yer ve sahalarda;              

• Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, 
• Gümrük iş ve işlem süreçlerinin sağlıklı bir yapıda 
      sürdürülmesinin temini için takibi,
• Adli takibata konu olaylarda soruşturma sürecinde maddi delil sağlanması, 
• Kaçakçılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi,

Amacıyla 17 kara gümrük kapısı, 5 deniz limanı, 2 iç gümrük ve Köpek Eğitim Merkezi olmak 
üzere 25 noktadan toplam 770 adet kamera görüntüsü KKM’de izlenmektedir. 

2016 yılında modernizasyonu tamamlanarak açılışı yapılan KKM’den 16 idare ve 316 kamera 
izlemesi yapılırken, bu sayı 2017 yılı sonu itibarıyla 25 idare ve 770 kamera görüntüsüne 
ulaşmıştır. İzlenen idare sayısında %56, KKM’ye aktarılan kamera sayısında ise %144 kapasite 
artışı sağlanmıştır.

Transit rejimi hükümlerine aykırı hareket eden araçlara 
mobil ekipler vasıtasıyla müdahale edilmektedir.
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Artan güvenlik tehditleri sonucunda, doğu ve 
güneydoğu bölgesinde yer alan 10 adet gümrük 
kapısında “Yüz Kayıt Sistemi” kurulmuştur. Yüz 
Kayıt Sistemi ile bu gümrük kapılarından geçiş 
yapan yolcu ve araç sürücülerinin eşkâli kameralar 

vasıtasıyla kayıt altına alınmakta, adli soruşturmalar 
ile istihbarat çalışmalarında bu kayıtlar vasıtasıyla 
teşhis ve tespit yapılabilmektedir. Yüz Kayıt Sistemi 
ile alınan görüntüler de KKM’ye aktarılmaktadır. 

CCTV Sistemlerine ait kapasite artışı sadece 
niteliksel olarak değil niceliksel olarak da 
sürdürülmüştür. Bu kapsamda, analog kamera 
sistemlerinin 2017 yılında dijital yüksek 

çözünürlüklü, akıllı video analitik programlama 
özelliği olan, nitelikli kayıt ve yönetim yapısına 
sahip IP yapılı sistemlerle yenilenmesi sürecine 
devam edilmiştir. 

Kapalı Devre Televizyon Sistemi

Gümrüklü Saha CCTV İzlem Odası

Resim 67

Resim 68
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Akaryakıt Takip Sistemi, Gümrük Genel Tebliği
25

 
hükümleri uyarınca Türkiye ve Irak arasında 
akaryakıt taşımacılığı izni alan firmalar tarafından 
temin edilmiş bir sistemdir. Mersin-Habur ve 
İskenderun-Habur arasında akaryakıt taşımacılığı 
yapan araçlara monte edilen mobil ünitelerden 
alınan sinyaller, Komuta Kontrol Merkezi ile taşıma 
rotası üzerinde bulunan ilgili idareler tarafından 
izlenebilmektedir. 

Araç Takip Sisteminde olduğu gibi şüpheli 
durumun tespiti halinde harekete geçilmekte ve 
gerekli önlemler alınmaktadır. Sistemin kullanım 
amacı ülkemizde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 
çerçevesinde yoğun olarak yürütülen çalışmalara 
teknik destek sağlamaktır.

Hava Takip Sistemi, ülkemize gelen veya 
ülkemizden giden uçaklardaki yolcu bilgilerinin 
Varış Öncesi Yolcu Bildirimi (VÖY), Kaçakçılık 
Bilgi Bankası ve İhbar Programı ile eşleştirmesini 
yapmak suretiyle havalimanlarında görev yapan 
personelin karar verme sürecine destek olan bir 
sistemdir. Sistem, KKM’nin görev ve fonksiyonları 
ile havalimanlarında görev yapan personelin 
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanarak 2017 

yılında hayata geçirilmiştir. Havalimanlarında görev 
yapmakta olan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü personelinin VÖY programı 
ve Hava Takip Sistemini birlikte kullanarak çift taraflı 
kontrol mekanizması oluşturması sağlanmış ve 
hava yolu ile gerçekleşme ihtimali olan kaçakçılık 
olaylarını takip ve bu olaylara müdahale imkânı 
sağlanmıştır.

Resim 69

2.3. Akaryakıt Takip Sistemi

2.4. Hava Takip Sistemi

Akaryakıt Takip Sistemi Ekran Görüntüsü

 
25

Transit Rejim Seri No:3
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Sistemin faaliyete geçtiği 2017 Ekim ayından yıl sonuna kadar yaklaşık 3 aylık süreçte, 16 farklı 
türde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 

2.5. Gemi Takip Sistemi

Gemi Takip Sistemi, ülkemiz karasularında ve 
çevreleyen uluslararası sularda yaşanabilecek 
muhtemel kaçakçılık girişimlerini önlemek 
amacıyla 2017 yılında tasarlanmıştır. Kurumlar 
arası işbirliği kapsamında, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’nün Seyir Yardımcıları Otomatik 
Tanımlama Sisteminden (SOTAS) alınan ham 
Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) verilerini analiz 
edebilmek ve sistem üzerinden kaçakçılık girişimini 
tespit edebilmek amacıyla yeni bir Gemi Takip 
Sistemi geliştirilmiş ve Bakanlığımızda kullanılmakta 
olan Kaçakçılık Bilgi Bankası, İhbar Takip Programı, 
Özet Beyan ve Gemi Takip Programı yeni yapılan 
yazılıma entegre edilmiştir. 

Yeni yazılımda tek bir ara yüzden taşımacılık 
yapan gemiye ait güncel ve geçmişe yönelik 
kayıtlı olan tüm verilere erişim sağlanabilmektedir. 
Ayrıca, ülkemiz karasularında gerçekleşebilecek 
kaçakçılık risklerine ilişkin olarak sisteme 
tanımlanmış parametrelere göre ilgili kullanıcıya 
alarm/uyarı mesajı vermesi sağlanmıştır. Sistem, 
sorumluluk sahalarına ilişkin farklı seçim ve 
kriterlere göre alarm oluşturulmasına imkan 
sağlanmaktadır.

Böylelikle, en yakın deniz bağlantısı olan Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin 
çok hızlı bir şekilde, yerinde ve zamanında 
müdahale etmeleri hedeflenmiştir. Söz konusu 
sistem, ilgili taşra birimlerinin karar destek ve 
operasyonel kabiliyetini artırmaktadır. 

Hava Takip Sistemi Ekran GörüntüsüResim 70

Resim 71 Gemi Takip Sistemi Ekran Görüntüsü
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Veri Yönetim Sistemi, Bakanlığımız tarafından 
kullanılan araç, konteyner ve tren tarama 
sistemlerinden alınan tarama görüntülerinin bir 
sunucuya kaydedilerek izin verilen tüm kullanıcılar 
tarafından anlık erişimine imkân vermek üzere 
tasarlanmıştır.

Tarama sistemlerinden alınan görüntüler 
VYS’de toplanmakta, tarama sistemlerinde 
çalışan operatörler ile KKM’de görevli uzman 
personel tarafından ikincil kontrol kapsamında 
yeniden analiz edilebilmektedir. Diğer taraftan, 

herhangi bir aracın farklı bir gümrük kapısında, 
farklı bir zamanda taranan görüntüsüne de 
derhal ulaşılabilmekte ve mevcut görüntü ile 
önceki görüntüler karşılaştırılabilmektedir. Araç 
daha önce kaçak ya da yasadışı eşyayı ülkeye 
sokmaya çalışırken tespit edildi ise, söz konusu 
eşyanın araca zulalandığı yer görülebilmektedir. 
Böylece kaçak eşyanın tespiti kolaylaşmaktadır. 

Ayrıca, VYS’ de toplanan görüntüler, operatörlerin 
görüntü analizi eğitimlerinde de kullanılmaktadır.

2.6. Veri Yönetimi Sistemi (VYS)

Veri Yönetim Sistemi Ekran GörüntüsüResim 72

2.7. Radyasyon İzleme Sistemi (RİS)

Radyoaktif ve nükleer madde kaçakçılığı ile 
mücadele amacıyla tamamı yerli kaynaklar ile 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 
üretilen Radyasyon Tespit Portalları, birçok 
gümrük kapımızın giriş ve çıkış noktalarına 
yerleştirilmiştir. Sistem, radyoaktif maddelerin 
yasal ticaretini kontrol altında tutmak ve 
yasadışı hareketlerini önlemek amacıyla 
kurulmuştur. Gümrük kapılarından geçen 
araçların ve eşyanın radyoaktif salınım 
yapıp yapmadığını kontrol etmektedir. 
Gümrük kapılarından geçiş yapmakta 
olan araç ve yüklerinde herhangi bir 
radyoaktif ve nükleer madde tespit 
edilmesi halinde, sistem alarm 

üretmekte ve alınan alarmlar Komuta Kontrol 
Merkezi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu “Acil 
Durum Merkezi” tarafından eş zamanlı olarak 

izlenebilmektedir. Gümrük kapılarında ve 
KKM’de yapılan takiplerde herhangi bir 

alarm alınması halinde ilgili idare ile irtibata 
geçilerek alarmın alındığı araç ve yükü 

ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılmaktadır. 
Aynı zamanda, TAEK ile temas sağlanıp 

idaremizce yapılması gereken diğer 
kontrol işlemleri koordine edilmekte 

ve TAEK acil müdahale birimlerinin 
vereceği karara göre işlemler 

yürütülmektedir.



03
TEKNİK VE 
OPERASYONEL 
KAPASİTE

103

Radyasyon İzleme Sistemi Ekran Görüntüsü

Saha ve Limanlardaki Radyasyon İzleme Sistemi (RİS)

Resim 73

Resim 74

2.8. Plaka Tanıma Sistemi (PTS)

Plaka Tanıma Sistemi (PTS), kara gümrük 
kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan tüm araçların 
plakalarının hâlihazırda manuel yöntemlerle 
sisteme girilmesini engelleyerek otomatik olarak 
kaydedilmesine imkân veren bir projedir. Sistem, 
inşaatları devam etmekte olan iki gümrük kapısı 
hariç tüm kara gümrük kapılarında 2017 yılında 
kurulmuştur. 

PTS, Latince ve Arapça karakterler bulunan tüm 
plakaların verilerini alarak yüksek çözünürlüklü 
araç fotoğrafı ile eşleştirmekte; yüzde yüz algılama, 
yüksek tanıma oranı ve gece gündüz faaliyet 

gösterme olanakları sunmaktadır. Sistemin; tüm 
giriş ve çıkış kayıt işlemlerinin otomatik hale 
getirilmesi, uzun kuyrukların önüne geçilmesi 
ve izinsiz şekilde sahaya giren veya sahadan 
çıkan araçların tespit edilmesi gibi avantajları 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin başta 
risk analizleri ile ihbar takipleri olmak üzere 
görev alanındaki faaliyetlerinde kullanacakları 
önemli bir ispat, gözetim ve denetim sistemi 
olma özelliği taşımaktadır. 
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Ülke güvenliği ile kaçakçılıkla mücadeledeki 
etkinliğin artırılması adına geçiş yapan tüm 
araç görüntüleri Komuta Kontrol Merkezinden 
ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinden anlık olarak izlenmektedir. 
Sistemin Komuta Kontrol Merkezince izlenebilmesi 
araçlara yapılan işlemlerin merkezi olarak takibi 
ve denetimine olanak vermektedir.

Resim 75 Plaka Tanımlama Sistemi Ekran Görüntüsü 

3. İSTİHBARAT 
İstihbarat, günümüz bilgi çağının önemli bir 
simgesidir. Küreselliğin her anlamda etkilerini 
hissettirdiği çağımızda, form değiştiren kaçakçılık 
yöntemleri ile etkin mücadele, ancak bilgi ve bilgi 
teknolojilerinden azami şekilde faydalanmakla 
mümkün olmaktadır. Geleneksel analiz 
yöntemlerinin yerini çok boyutlu ve büyük verili 
analiz yöntemleri almıştır. Bunun yanı sıra, değişen 
ve gelişen teknolojilerin getirdiği yeni risklerin 
de yakından takibini esas alacak yaklaşımların 
benimsenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne 2017 
yılında 4.540 ihbar ve şikâyet ulaşmıştır. Bu ihbar 
ve şikâyetlerin 3.196 adedi ALO 136 Gümrük 
Muhafaza İhbar Hattı aracılığıyla,  1.344 adedi 
ise elektronik posta, şahsen başvuru, yurt içi 
ve yurt dışı diğer kurumlar, BİMER, CİMER gibi 
benzer diğer kaynaklardan alınmıştır.

3.1. İhbar
Değerlendirme ve İstihbarat
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Merkezi olarak faaliyet gösteren ALO 136 Gümrük 
Muhafaza İhbar Hattına 2017 yılı içerisinde 
ulaşan 24.413 çağrıdan, ihbar niteliği taşıyan 
3.196 adedinden 2.204’ü sonuçlandırılmış olup 
992’sinin soruşturması ise devam etmektedir. ALO 
136’ya intikal eden ve işlemi tamamlanan ihbarlar 
neticesinde toplam 69,6 milyon TL değerinde 
kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Çevrenin, ekonominin, toplum sağlığının 
korunmasına yönelik bilincin ve duyarlılığın 
artırılması amacıyla ALO 136 ile ilgili olarak 
yazılı ve görsel basın-yayın organları aracılığı 
ile kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler yapılmış, 
afişler ve kamu spotları hazırlanmıştır. Bu tanıtım 
çalışmalarının sonucunda, ALO 136’ya gelen çağrı 
sayısının 2016 yılına kıyasla %12,6 oranında arttığı 
gözlemlenmiştir. 

Şekil 18 ihbar sayıları yazılacak.

Resim 76 ALO 136 Tanıtım Faaliyetleri



106

Kaçakçılık girişimlerinin sınır aşan özelliği 
sebebiyle uluslararası bilgi paylaşımı ve işbirliği 
bu alandaki mücadelenin yapı taşı konumundadır. 
İşbirliği ve bilgi paylaşımının öneminin bilincinde 
olarak, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
yasadışı faaliyetlerle mücadele eden diğer 
ulusal ve uluslararası örgütler ve diğer ülkelerin 
kolluk birimleri ile 2017 yılında ortak çalışmalar 
yürütmüştür.

İkili ve çok taraflı işbirliğinde bulunulan örgüt 
ve ülke gümrük idareleri arasında; Güneydoğu 
Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC), Dünya 
Gümrük Örgütü (WCO), Avrupa Yolsuzlukla 
Mücadele Ofisi (OLAF), Almanya Gümrük Kriminal 
Dairesi (ZKA), İngiltere Ulusal Suç Ofisi (NCA), 
Nordik Ülkeleri Polis ve Gümrük İşbirliği (Nordic 
Police and Customs Co-Operation), Kanada, 

Avusturalya, İtalya, Fransa Gümrük Ataşelikleri 
bulunmaktadır. Ayrıca, SELEC ulusal irtibat ofisi 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yer almaktadır.

Uluslararası bilgi değişimi faaliyetleri sonucunda 
2017 yılında uyuşturucu ve uyuşturucu imalinde 
kullanılan prekürsör, çalıntı araç, döviz, altın, 
değerli taş, sigara, tütün, tarım ürünleri ve çeşitli 
ticari eşya (saat, cep telefonu ve benzeri) ele 
geçirilmiştir. 

İstihbari bilgi değişimin yanı sıra 2017 yılında 
farklı ülke ve örgütlerin koordinasyonunda 
düzenlenen 10 adet uluslararası operasyona 
da katılım sağlanmıştır. Bu operasyonlara ilişkin 
detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

3.2. Uluslararası Bilgi Paylaşımları ve Uluslararası
Operasyonlar

2017 Yılı Uluslararası OperasyonlarTablo 16

No Operasyon Adı Koordinatör Örgüt/

Ülke

Yıl Operasyon 

Konusu

Operasyona 

Katılım*

1 ECLIPSE II SELEC 2017 Tütün Ürünleri GMGM-EGM

2 EFEDRA 1 Polonya 2017 Uyuşturucu GMGM-EGM

3 EFEDRA 2 Polonya 2017 Uyuşturucu GMGM-EGM

4 PEGASUS DGÖ 2017 Sahte Sigara GMGM

5 GS MENA DGÖ 2017
Çift Kullanımlı 

Eşya
GMGM

6 PANGEA 10 Interpol-DGÖ 2017
Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Hakları GMGM

7 SHOT DGÖ 2017  Alkollü İçecek GMGM

8 MERİÇ – 1 Bulgaristan-Türkiye 2017 Tütün Ürünleri GMGM

9 MERİÇ – 2  Bulgaristan-Türkiye 2017 Uyuşturucu GMGM

10 LEATHERBACK DGÖ 2017 Akaryakıt GMGM

GMGM: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
EGM: Emniyet Genel Müdürlüğü
DGÖ: Dünya Gümrük Örgütü
SELEC: Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve 
Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması Projesi

“Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve 
Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve 
İşletilmesine Dair Anlaşma" 7 Temmuz 2005 

tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Söz konusu 
Anlaşma kapsamında; EİT bölgesinde gerçekleşen 
uyuşturucu kaçakçılığı dahil gümrük suçlarına 
ilişkin tüm bilgilerin elektronik ortamda İrtibat 
Büroları vasıtasıyla değişimi öngörülmüştür. 
Ülkemiz adına veri bankasının kurulmasına ilişkin 
koordinasyon görevini üstlenen Bakanlığımız 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
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Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde; suçların 
çeşitlenmesi, karmaşıklaşması, uluslararası bir 
yapıya dönüşmesi, suçu oluşturan unsurların 
bilimsel metotlarla analiz edilmesi ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, suç ve suçlular 
arasındaki ilişkilerin açıklanması ve risklerin bilimsel 
olarak tespit edilmesi, ancak bilişim sistemleri 
kullanılan ve birbirini tamamlayan analiz teknikleri 
ile mümkün olabilmektedir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün 
kaçakçılıkla mücadele ve istihbarat analizi 
çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla 
2017 yılında İstihbarat Bilgi Sistemi (İBS) faaliyete 
geçirilmiştir. Sistem, çok farklı kaynaktan veri 
işleyebilme kapasitesi ile karmaşık analizleri 
sadeleştirme ve görselleştirme yeteneğine 
sahiptir.  

3.3.İstihbarat Bilgi Sistemi

2012/19 sayılı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele 
Konulu Başbakanlık Genelgesi’nin 11’inci maddesine 
istinaden Bakanlığımız koordinasyonunda ve 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi 
oluşturulmuştur. Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulundan 
temsilcilerin kendi uzmanlıkları ve deneyimleri 
ile katkı sağladığı Özel Ekip,  kurumlararası 
işbirliğinin en güzel örneklerinden birisidir.

4. ÖZEL EKİP

Resim 77 Özel Ekip
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Özel Ekip tarafından;

• Madeni yağ imal edilmek üzere ithal edilen baz yağın amacı dışında kullanılmak üzere 
piyasaya arz edilmesi,

• Dağıtıcı lisansına sahip firmalar tarafından sahte akaryakıt alış faturaları düzenlenerek 
faturaların bayiler üzerinden piyasaya sürülmesi,

• Akaryakıt istasyonlarınca pompalardan yapılan akaryakıt satışı bilgilerinin yazar kasa 
hafızalarından silinmesi ve sahte akaryakıt satış faturaları düzenlenmesi, 

• Dağıtıcılar ve bayiler tarafından yapılan otomasyon usulsüzlükleri,
• İthal edilen akaryakıtın ÖTV’ye tabi olmayan ürün imalatında kullanılmış gibi gösterilmesi 

ve bu ürünün hayali ihracata konu edilmesi,

gibi konularda mücadele çalışmaları yürütülmektedir. 

5. DENİZLERDE KONTROL KAPASİTESİ

Bakanlığımız sorumluluk alanlarında bulunan 
karasularımız ile limanlarda kaçakçılıkla mücadele 
amacıyla kurulan deniz devriye ekipleri hâlihazırda 
İstanbul’da 2 ekip olmak üzere, İzmit, Aliağa, 
Çeşme, Marmaris, Antalya, Taşucu, Mersin ve 

İskenderun’da görevlerini yürütmektedirler. Bu 
kapsamda, 10 Deniz Devriye Ekibinin 2017 yılına 
ait deniz devriye süreleri ile yapılan kontrolleri 
gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

5.1. Deniz Devriye Ekipleri

Şekil 19 Deniz Devriye Ekipleri Faaliyet Tablosu

GEMi
SAATHER
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Kara sularımızda ve limanlarımızda gerçekleşen 
kaçakçılık girişimlerinin tespiti amacıyla yürütülen 
devriye faaliyetlerinde kullanılan motorbotların 
sayıları zaman içerisinde artış göstermiş olup  
son dönemde ihtiyaç analizine uygun olarak 
tasarlanan ve alımı yapılan yeni teknoloji ürünü 
motorbotlar ile mevcut filo kapasitesi artırılmaktadır. 
2017 yılı itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde 7 Ani 
Müdahale Botu, 10 Devriye Botu ve 4 Hizmet 
Botu olmak üzere toplam 21 motorbot aktif olarak 

kullanılmaktadır. Kara sularımızdaki kaçakçılık 
riskleri, ticaret hacmi ve seyrine uygun olarak 
motorbotların seyir bölgeleri Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir. Bu 
kapsamda, motorbotların %38’i yüksek ticaret 
hacmi olan limanlarımızın bulunduğu ve deniz 
trafiğinin yoğun olduğu Marmara Bölgesinde, 
%33’ü Akdeniz limanlarında ve karasularında 
görev yapmaktadırlar. 

2017 yılı içerisinde Deniz Devriye Ekipleri tarafından 
1.534 adet deniz taşıtının kontrolü yapılmışken 
2.923 saat devriye faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
Ekipler, kontrol edilen her bir taşıt için ortalama 

2 saat denizlerde asayiş faaliyeti yürütmüştür. 
Bu kapsamda 100 deniz taşıtı ile ilgili adli ve 
idari işlem gerçekleştirilmiştir.

5.2. Motorbotlar

Resim 78 Motorbotlar

MotorbotlarResim 79
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Deniz taşıtlarının kontrolünde önemli bir ihtiyacı 
gidermek üzere kurulan Gemi Arama Ekipleri, 
ülkemiz deniz trafiğinin nispeten daha yoğun 
olduğu limanlarda çalışmalarına aralıksız devam 
etmektedir. Başarılı sonuçların alınmasıyla 
birlikte bu ekiplerin sayıları zaman içerisinde 
artırılmaktadır.  

Bahse konu ekiplerin işlerlik kazanması ile 
birlikte ülkemizin deniz ve limanlarda etkinliği 
artmıştır. 2016 yılı içerisinde akaryakıt, alkol, 
tütün, sigara, narkotik, CITES kapsamı eşya ile 
diğer ticari eşyalar olmak üzere 34 milyon 880 
bin TL değerinde yakalama yapılmışken, 2017 
yılında bu değer 50 milyon 570 bin TL civarına 
ulaşmıştır.

2017 yılı içerisinde; Gemi Arama Ekiplerince 
862 geminin araması gerçekleştirilmiştir. 
Bu aramalardan 38 adedinde yaklaşık 50,6 
milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. 

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü bünyesinde İzmit limanlarında görev 
yapan Gemi Arama Ekibi tarafından yapılan 
aramada, mürettebatın özel eşyası içerisinde 
süs eşyası şeklinde 16 adet fildişi ele geçirilmiştir. 

5.3. Gemi Arama Ekipleri

Gemi Arama Ekipleri

Gemi Arama Ekiplerince Yakalanan 16 Adet Fildişi

Resim 80

Resim 81
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Ülkemize gelen ve ülkemizden giden yatların kayıt işlemlerinde kullanılan belgelerin elektronik 
ortamda takibinin yapılması amacıyla Bakanlığımız birimlerinin katılımları ile başlatılan Yat Takip 
Programının personel modülünün test aşaması tamamlanarak Antalya, İzmir, İstanbul, Mersin ve 
Ankara’da kullanıcılara yönelik eğitimler düzenlenmiş ve program, taşra idarelerinin kullanımına 
açılmıştır. 

Programın yat acentelerine açılması çalışmaları 2017 yılı itibarıyla tamamlanmış ve Bodrum ile 
Marmaris Gümrük Müdürlüklerinde pilot uygulamaya geçilmiştir. 

2017 yılı içerisinde ülkemiz genelinde yeni yat kayıt işlem sayısı 14.000 
adet olup kayıtlı yatların yıl içerisinde yaklaşık 45.000 işlemi program 
üzerinden elektronik olarak izlenmiştir. Yeni kayıt ve güncellemeler 
sonucunda kullanıcı sayısı 500’e ulaşmıştır.

Programın belirli bölümlerinin, sistemin dış paydaşları olarak 
öngörülen yat acenteleri ile marinalarının erişimine açılması 
suretiyle, sunulan hizmetlerin hızlandırılması çalışmaları Ekim 
2017 itibarıyla tamamlanmış olup, Marina ve Acente Modüllerinin 
Programa entegrasyonu sağlanmıştır. Diğer yandan, ülkemiz 
yat işlemlerinin yaklaşık %70’inin gerçekleştirildiği Muğla ili 
Bodrum ve Marmaris ilçelerinde toplam 45 acente ve marina 
temsilcisine program ve iş süreçleri konusunda eğitim verilmiştir.

Birçok farklı özel sektör temsilcisi, limanlarda 
gümrük işlemlerinin yürütülmesinin yanı 
sıra gemilere yedek parça temini, kumanya 
ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri işlem 
süreçlerine dahil olmaktadır.                                 

Bu alanlarda görevli kişilerin bahse 
konu faaliyetleri yürütebilmeleri için 
10’dan fazla kamu kurum ile özel 
sektör tarafından talep edilen ve 
sayıları 11'i bulan kartları edinmeleri 
gerekmektedir. Bu konuda alt 
mevzuat hariç olmak üzere 15’e yakın 
mevzuat düzenlemesi bulunmaktadır.

5.4. Yat Takip Programı

5.5. Limanlarda Tek Giriş Kartı Uygulaması 

Kart

15+ 10+ 

11+ 

Kamu Kurumu
ve Özel Sektör
Kuruluşu

Mevzuat-Kart
TEK

Mevzuat

Mevcut Uygulama

 Kullanıcı
500

Yat 
Acentesi45 

Yat İşlemi
45.000

Grafik 10

Limanlardaki iş yükünü hafifletmek ve 
insan kaynağını etkili kullanmak amacıyla 
hayata geçirilmesine karar verilen Tek 
Kart Uygulamasına ilişkin ön çalışmalar 
başlamıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yer aldığı 
çalışma grupları Bakanlığımız koordinatörlüğünde 
çalışmalarını yürütmektedir.
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Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 
İşbirliği Programı kapsamında sunulan 
“Deniz Operasyonları Projesi”nin 
eşleştirme bileşeni, İspanya-Fransa 
konsorsiyumu ile yürütülmektedir. 
Eşleştirme Projesi kapsamında 
gümrük muhafaza personeline ileri 
seviye gemi arama, gemiye çıkma, 
devriye, arama kurtarma, haberleşme, 
iş sağlığı ve güvenliği, istihbarat gibi 
konularda eğitimler verilmektedir. 
18 ayda tamamlanması beklenen 
Proje kapsamında toplam 86 aktivite 
düzenlenmesi öngörülmektedir. 2017 
yılı içinde, 7’si yurtdışında olmak üzere 
toplam 38 aktivite sonuçlandırılmıştır. 

5.6. Deniz Operasyonları Eşleştirme Projesi 

Resim 82 Eşleştirme Projesi Kapsamında Verilen Devriye ve Bordalama Eğitimleri

Resim 83 VÖY İzleme Ekranı

6.1. Varış Öncesi Yolcu Bildirimi (VÖY) Projesi

6. HAVALIMANLARINDA KONTROL KAPASİTESİ
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Hava yoluyla yurtdışından gelen ve yurtdışına giden yolculara ilişkin bilgilerin elektronik olarak ve 
varış/ayrılış öncesinde Bakanlığımız sistemlerine aktarılmasına ilişkin olarak başlatılan çalışmalar 
tamamlanmıştır. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün öncülüğünü yaptığı program ile hava 
yolu firmalarından alınan veriler işlenerek riskli yolcular tespit edilebilmektedir.

Bu kapsamda; ülkemize hava yolu taşımacılığı yapan toplam 313 firmanın 218’inin sisteme entegrasyonu 
sağlanmış ve ayrıca 193 hava yolu firmasından anlık olarak canlı veri temin edilebilmesi mümkün 
hale gelmiştir. Anlık temin edilen veriler arasında yolcuların seyahat dokümanlarındaki veriler, 
koltuk numarası, bagaj ağırlığı, bagaj sayısı, yolcunun iletişim numarası gibi bilgiler yer almaktadır. 
Ayrıca, söz konusu Programın Kaçakçılık Bilgi Bankası ile entegrasyonu sağlanmıştır. Böylece, 
daha önceden herhangi bir kaçakçılık suçuna karışan yolcular, VÖY Programı üzerinden takip 
edilebilmekte, programlar üzerinden yapılan otomatik eşleştirmeler için sahadaki kullanıcıya 
yönelik alarmlar üretilebilmekte ve bu tür riskli yolcunun kontrol edilmesine öncelik verilmektedir.

6.2. Havayolu Beyan Formu Projesi

6.3. Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Güvenlik ve Kontrol 
Sistemi Projesi

Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi 
(HANKOK) toplantılarında alınan kararlar 
kapsamında oluşturulan çalışma grubunca 
Havayolu Beyan Formu Projesini yürütmek 
üzere çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede, 
Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Havayolu 
Beyan Formu ile yakıt, kumanya, ikram, duty free 
gibi belgelerin elektronik ortamda alınmasına 
yönelik bir program tasarlanmış ve program test 
aşamasına gelmiştir. Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü ve hava yolu şirketlerinin aktif olarak 
yer aldığı Proje havacılık hizmetlerini daha kolay 
hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
pilot bölge olarak belirlenen Ankara Esenboğa 

Havalimanı’nda Türk Hava Yolları Anonim 
Ortaklığı ile test uygulamasına geçilmiştir. 11 
Aralık 2017 tarihinde başlayan pilot uygulama 
kapsamında yaklaşık 200 taşıma faaliyetine ilişkin 
bilgiler canlı test ortamında başarı ile sisteme 
aktarılmıştır. Beyan formu ve dilekçe ile birlikte 
alınan yaklaşık 10 belgenin sisteme aktarılması 
ile yüzbinlerce kırtasiye dokümanından tasarruf 
edilmesi öngörülmektedir. Bu uygulamanın 
tam olarak hayata geçirilmesi ile birlikte, hava 
taşıtlarının kalkışından veya varışından yaklaşık 
3 saat önce toplanmaya başlanan belgelerde 
yer alan verilere uygulama üzerinden dakikalar 
içerisinde ulaşılabilecektir. 

Havayolu Beyan Formu Projesi ile yolcu ve kargo manifestoları ile diğer evrakın gümrüğe 
elektronik ortamda iletilmesinin sağlanmasının ardından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
olarak ülkemiz üzerinden yapılan uluslararası hava kargo taşımacılığını daha güvenli hale 
getirecek beş aşamalı bir projenin çalışmalarına başlanmıştır.

• Aşama 1: Havayolu Beyan Formunun Elektronik Ortama Aktarılması
27

• Aşama 2: Yükleme Öncesi Güvenli Kargo Bilgileri Sisteminin Hayata Geçirilmesi – YÖKBİS
• Aşama 3: Hava Yolu Taşıtlarının Kontrolü ve Araması Projesi
• Aşama 4: İhracat ve İthalat Ürünleri İçin Kargo Güvenliği Girişimi – KGG/CSI Kurulması
• Aşama 5: Hava Kargo Entegre Sisteminin Kurulması

Bu proje aynı zamanda hava taşımacılığında takip ve kontrolleri daha etkin kılacak, Bakanlığımızın 
gümrük işlem süreçlerini daha da hızlandıracaktır.

 
27

Bir önceki bölümde anlatıldığı üzere, bu Proje aşaması pilot uygulama sürecindedir. 
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6.4. Havalimanlarının Ekipman Kapasitesinin Artırılması AB 
Projesi 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı 
kapsamında sunulan “Gümrük Muhafazanın 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” Projesinin mal alımı 
bileşeni kapsamında havalimanlarında yolcu ve 
kargo kontrollerinde kullanılmak üzere dedektör 
köpek ve kontrol ekipmanı alımı hedeflenmiştir. 
Projenin pilot havalimanları İstanbul Atatürk 

Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve 
Antalya Havalimanı olarak belirlenmiştir.

Proje kapsamında, 40 adet dedektör köpek, 20 
adet dedektör köpek nakil aracı, 35 adet devriye 
aracı, 5 adet Çift Kaynaklı Bagaj Tarama Sistemi 
ve 10 adet Uyuşturucu ve Kimyasal Madde Tespit 
Cihazı alımı öngörülmektedir. 

Resim 84 Havalimanlarında Dedektör Köpek Kontrolleri

Yolcu Görüntüleme Sistemi, terahertz dalgalarıyla 
insan üzerinde gizlenmiş nesnelerin tespit 
edilebilmesi amacıyla hayata geçirilmiş bir 
projedir. Bakanlığımız ve Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile bir 
araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışması olarak 
başlatılan projenin sonucunda, kişilerin üzerindeki 

kaçak eşya, silah ve patlayıcıların uzaktan tespit 
edebilen tamamen yerli bir sistem geliştirilmiştir. İki 
kurum arasında 2017 yılının ortalarında imzalanan 
bir protokolle başlayan süreç, 2017 yılı sonuna 
doğru ilk sistemin Kapıkule Gümrük Kapısında 
kurulmasıyla sonuçlandırılmıştır.

7. GÜMRÜK TESPİT TEKNOLOJİLERİ

7.1. Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi (Terahertz Projesi)

Resim 85 Kapıkule Gümrük Kapısı Yolcu Görüntüleme Sistemi
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İnsan üzerinde taşınan ve taşınma riski olan 
eşya listesinin tespiti ile başlayan çalışmalar 
kapsamında silah ve patlayıcı tespiti amacıyla 
tasarlanan sistemin kapasitesi, diğer eşya türlerini 
de tespit edecek şekilde artırılmıştır. Bakanlığımızın 
operasyonel bilgi ve deneyimi ve TÜBİTAK’ın 
bilimsel yaklaşımları neticesinde; anlık tarama 
yapabilen, insan üzerindeki her türlü kaçak eşyayı 
tespit edebilen, çok alıcılı yapısı bulunan, güçlü 

tespit kapasitesine ve kullanıcı dostu operatör 
ekranlarına sahip bir sistem ortaya çıkarılmıştır. 
Yolcu Görüntüleme Sistemi, yolcu salonlarında 
bulunan metal dedektörleri ile bagaj tarama 
sistemlerinin yanına yerleştirilerek üçlü bir tespit 
yapısı tesis edilmiştir.  Sistemin faaliyete geçtiği 
ilk günde iki şahsın üzerine gizlenmiş vaziyette 
12 adet alkollü içki yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu sistemin yurt dışı kaynaklı sistemlere nazaran oldukça düşük maliyetli olması ve 
projenin iki kamu kurumu arasında işbirliği ile üretilmesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı 
açısından önemli bir değer yaratmıştır. 

Gümrük İdareleri, yasal ticareti kolaylaştırmak 
ve yasadışı ticareti engellemek görevi arasında 
uygun bir dengeyi kurmak üzere çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu kapsamda, arz zincirinin 
güvenliğini sağlamak amacıyla lojistik gecikmeleri 
en aza indirecek gümrük kontrol ve tespit 
yöntemlerini araştırmakta ve kullanmaktadır. 
Bu anlamda araç, konteyner ve tren tarama 
sistemleri, taşıt ve yüklerin içerisindeki yasadışı 
ve beyan dışı eşyayı kısa sürede tespite imkan 
veren teknoloji ürünleridir. İlk olarak 2003 yılında 
kullanılmaya başlanan tarama sistemlerinden 
alınan olumlu sonuçlar, Bakanlığımızın tarama 
sistemleri kapasitesini artırma yönünde politika 
belirlemesine vesile olmuştur. 

Araç ve konteyner tarama sistemlerinin gümrük 
kapıları ile limanlarımızda kurulumu gerek 
Bakanlığımız yatırım bütçesi, gerekse işletici 
kuruluşlarca yapılan alımlarla hızla devam 
etmektedir. 2017 yılı milli bütçe ile 1 adet yarı 
sabit, 4 adet mobil tarama sistemi alımı yapılmıştır. 
Böylece 2003 yılında gümrük kapılarımızda 
sadece 3 adet araç ve konteyner tarama sistemi 
kurulmuşken, 2017 yılı sonu itibarıyla bu sistemlerin 
sayısı 19 kat artarak 57’ye ulaşmıştır.

Resim 86

7.2. Araç, Konteyner ve Tren Tarama Sistemleri

Kapıkule Yolcu Salonunda Yolcu Üzerinde Yakalanan Alkollü İçkiler
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Ülkemizde ilki 2013 yılında Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısında kurulan Tren Tarama Sisteminin 
ikincisi 2017 yılında milli bütçe ile alınmış ve Kapıkule Demiryolu Gümrük Kapısına kurulmuştur. 

Bakanlığımızca, ticaret hacmi, sahanın fiziki konumu ve durumu, geçiş yapan yükün çeşitliliği, kaçakçılık 
riskleri ve benzeri kriterlere göre farklı teknoloji ve çeşitlerde sistemler tercih edilebilmektedir. 
Bu çerçevede;

- 31 adet Mobil,
- 18 adet Yarı Sabit,
- 4 adet Van Tipi ZBV Backscatter,
- 2 adet Tren Tarama,
- 3 adet Hızlı Tarama,
- 1 adet Gamma-Ray, 

Sistemi kullanılmaktadır.

Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri

Resim 87

Tren Tarama Sistemi (Kapıkule)Tren Tarama Sistemi (Kapıköy)

Hızlı Tarama Sistemi
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7.3. Diğer Teknik Cihaz ve Donanımlar

7.4. ZBV Backscatter Tarama Sistemi Temini AB Projesi 

Bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadelede kara, 
deniz ve hava gümrük kapılarında etkin bir gümrük 
gözetim ve denetim hizmetini sağlayabilmesi 
amacıyla çok farklı çeşit ve sayıda teknik cihaz 
ve donanım kullanılmaktadır. Bu teknik sistem ve 
cihazlar arasında araç, konteyner ve tren tarama 
sistemlerinin yanı sıra bagaj tarama cihazları, kargo 
tarama cihazları, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, 
fibereskop, narkotik ve patlayıcı iz dedektörleri, 
radyasyon el dedektörü, metal el dedektörü, XRF 
metal analiz dedektörü, karbondioksit ölçüm 

cihazı (CO²), telefon veri alma seti bulunmaktadır. 
Her yıl düzenli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda 
teknik cihaz ve donanımların alımlarına devam 
edilmektedir. Bu çerçevede 2017 yılında; 2.000 
adet ATS mobil ünitesi, 2 adet yoğunluk ölçüm 
cihazı, 1 adet videoskop, 9 adet karbondioksit 
ölçüm cihazı (CO²), 4 adet mobil radyasyon 
tespit sistemi, 8 adet el tipi radyoaktif madde 
kimliklendirme cihazı ve 12 adet radyasyon 
doz ölçer temin edilmiş ve ihtiyaç duyan taşra 
birimlerimizin hizmetine verilmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 
Programı kapsamında sunulan “Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Artırılması” Projesinin 
tedarik bileşeni çerçevesinde 5 adet Backscatter Van Tarama Sisteminin teminine ilişkin çalışmalar 
sürdürülmektedir.  

Resim 88 Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Gümrüklerde nakit kontrol uygulamalarının daha 
etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ve son 
dönemlerdeki mevzuat değişiklikleri doğrultusunda 
yenilenen “Nakit Kontrolleri Programı” yedi aylık 
bir çalışmanın ardından 2017 yılının ortalarında tüm 
gümrük idarelerinin hizmetine sunulmuştur. Yeni 
yapısı ile program bir yandan ülkemizin terörizmin 
finansmanı ve karapara aklama ile mücadele 
alanındaki politikalarına destek verirken, diğer 

yandan vatandaşlarımızın nakit beyan sürelerini 
en aza indirmiştir. Yeni Nakit Kontrol Programı, 
mevzuatta gerçekleşen değişikliklerle uyumlu 
hale getirilmiştir.

2017 yılı nakit kontrolleri faaliyetleri kapsamında 
yaklaşık 11 bin 620 Nakit Beyan Formu ile yaklaşık 
11 milyar 500 bin ABD Doları, 14 bin 170 Nakit 
Açıklama Tutanağı ile yaklaşık 525 milyon ABD 
Doları kayıt altına alınmıştır.  Bu sayılar 2016 yılı 
için sırasıyla 8 bin 121 Nakit Beyan Formunda 8 
milyar 355 milyon ABD Doları iken,  11 bin Nakit 
Açıklama Tutanağında 79 milyon ABD Doları’dır. 

8. NAKİT KONTROL 
PROGRAMI PROJESİ
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Nakit Kontrol ProgrammıResim 89

Şekil 20 Nakit Kontrolleri Faaliyetleri

Yolcuların ülkeye girişte ve ülkeden çıkışta beraberlerinde 
taşıyabilecekleri eşya, nakit ve ziynetlere ilişkin 
gümrük muafiyetleri konusunda en güncel bilgileri cep 
telefonları ve tabletlerine aktarabilmek için ilk etapta 
Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça dillerinde 
hizmet vermek üzere tasarlanan “Yolcu Rehberi Mobil 
Uygulaması” tamamlanmıştır. Uygulama üzerinden, 
gümrük kapılarında bulunan ve yolcu muafiyetlerini 
belirten rehberlerin kullanımı azaltılıp kamu kaynaklarının 
israfı engellenmiş ve muhtemel mevzuat değişiklikleri 
program üzerinden güncellenerek yolcuların en doğru 
bilgiye kolaylıkla ulaşması sağlanmıştır. Uygulamaya 
Google PlayStore ve Apple Store üzerinden erişim 
sağlanabilmektedir. 

9. YOLCULAR İÇİN GÜMRÜK
 REHBERİ

Resim 90 Yolcular için Gümrük Rehberi Mobil 
Uygulaması



119





*�PU�NOHU�0XKDID]D�*HQHO�0�G�UO�ø�

Y2/&8/$5�ùdù1�*h05h.�5(+%(5ù

Yurt DóġóQGDQ�1H�*HWLUHELOLULP"

TelefRQXQX]D�LQGLUPHN�L©LQ�
NRGX�RNXWXQ




