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Ülkemizin Avrupa ve Asya arasındaki 
jeo-stratejik konumu uluslararası ticari 
ilişkilerimizi yakından etkilemektedir. Bugün 

ülkemizin farklı kıtalardan pek çok ülke ile ikili ticari 
ilişkisi bulunmaktadır. Ticaret hacmimiz 391 milyar 
dolar seviyesindedir. Bunun da ötesinde, diğer 
ülkelerin birbirleri ile olan ticareti ülkemiz gümrük 
sınırları içerisinden geçebilmektedir. 

Bu doğrultuda, ülkemiz gümrüklerinin çağı ile 
yarışır kapasitede ve etkinlikte olması hem 
ekonomik açıdan hem de güvenlik açısından büyük 
önem arz etmektedir. Ekonomide kayıt dışılık ve 
vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı 
ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin ve 
kaçakçılığın bertaraf edilmesi gümrüklerdeki en 
temel önceliğimizdir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle 
birlikte gümrük ve dış ticaret konularındaki görev 
ve sorumluluklar Ticaret Bakanlığı çatısı altında 
bir araya getirilmiştir. Yeni yapı ile ticaretin 
kolaylaştırılması ve gümrüklerde etkinliğin 
artırılmasıyla ilgili karar alma ve uygulama 
süreçlerinde hız ve koordinasyon artmıştır. Bu 
çerçevede, ülkemiz açısından kritik önemi haiz 
gümrük muhafaza iş ve işlemleri de bu yeni vizyon 
doğrultusunda yürütülmeye başlanmıştır. 

Gümrüklerde dijitalleşme ve otomasyon en 
temel önceliklerimizden birisidir. Yeni Ekonomi 
Programında da yer aldığı üzere “uluslararası 
ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin 
hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan 
kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için; 
gümrük bilgi sistemleri uçtan uca bir bakış açısıyla 
ve büyük veri analizi, ileri analitik yetkinliklerini de 

içerecek şekilde” geliştirilmektedir.   

Pek çok gümrük kapımızdaki fiziki modernizasyon 
projelerine ilave olarak dijital altyapıya büyük 
yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Tek Pencere 
Sisteminin kapsamını her geçen gün daha da 
derinleştiriyoruz. Kağıtsız gümrük uygulamalarımız 
ile otomasyonu ön plana çıkartıyoruz. 
Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, varış öncesi 
gümrükleme, konteynır ve liman takip sistemi, 
kayıtlı ihracatçı sistemi ve benzeri pek çok politika 
ile gümrüklerimizde etkinliği en üst seviyeye 
çıkarma gayretindeyiz. 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, tüm bu yenilikçi 
uygulamalar ile, ülkemize yaraşır şekilde çağdaş, 
teknolojik, etkin ve uluslararası arenada örnek 
gösterilebilecek seviyede bir gümrük idaresi 
ortaya koyma noktasında önemli başarı yakalamış 
durumdayız. 

Tüm bu hususlar ışığında, Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu, 
Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünün yasadışı ticaretle mücadele 
kapasitesine yapılan idari, beşeri, teknik ve 
operasyonel yatırımları; kaçakçılıkla mücadele 
alanındaki çalışma ve analizleri aktarmaktadır. 
Bunun yanında bazı ibretlik kaçakçılık girişimlerini 
görselleri ile sergilemektedir. 

Bu kaynağı ilgili tüm çevrelerin istifadesine 
sunmaktan memnuniyet duyuyor; bu vesile ile 
kaçakçılıkla mücadelede azami gayret gösteren 
merkez ve taşra teşkilatı personelimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum. 



SUNUŞLAR

Gonca Işık YILMAZ BATUR
Bakan Yardımcısı



Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 
yüz yılı aşkın bir süredir, ülkemizin 
ekonomik bağımsızlığının korunması 

ve milli güvenliğimizin zarar görmemesi için, 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Başarılarla dolu geçmişinden güç alarak bu 
başarılara yenilerini eklemeye devam eden 
gümrükler muhafaza teşkilatı, Genel Müdürü’nden 
Muhafaza Memuruna kadar tüm fertleriyle yasal, 
hızlı ve güvenli ticaretin garantisi olmuştur.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyanın 
sunduğu fırsatların yanı sıra, jeopolitik konumumuz 
sebebiyle karşı karşıya kaldığımız riskleri de çok 
yakından takip eden teşkilatımız, yasadışı ticari 
faaliyetlere geçit vermeyerek terörizme finansman 
sağlayan ve suç gelirlerini aklamaya çalışan 
örgütlerin karşısında en büyük engellerden biri 
olmaya devam edecektir. 

Bu bağlamda, 2018 yılında da gümrükler muhafaza 
ekiplerimizce uyuşturucu tacirleri başta olmak 
üzere, silah, mühimmat,  tarihi eser ve ticari eşya 
kaçakçılarına; hava, kara, deniz gümrük kapıları 
başta olmak üzere; ülkemiz sınırları dahilinde ve 
karasularımızda göz açtırılmamış; ekiplerce büyük 
çaba ve emek sarf edilerek gerçekleştirilen birçok 
önemli operasyon başarı ile neticelendirilmiştir. 

Ülkemizin huzuru, güvenliği ve ekonomik 
refahını tehdit edenler karşında sahada verilen 
mücadelenin güçlendirilmesi için, Bakanlığımızca 
geniş ölçekli adımlar atılmaya devam edilmekte,  
kapsamlı hedef ve stratejiler belirlenmektedir. 
Bu alanda, Hükümetimizin 2018 yılı içerisinde 
ortaya koyduğu Birinci ve İkinci 100 Günlük İcraat 
Programları bizler için önemli atılımlar olmuştur. 
Söz konusu planlarda yer alan ve ayrıntılarını, 

elinizde bulunan faaliyet raporunda bulacağınız 
eylemlerin başarı ile tamamlanmasının da 
katkısıyla, 2018 yılında 3 Milyar TL tutarında 
yasadışı ticaret ve kaçakçılık girişiminin önüne 
geçilmiştir. Geçtiğimiz yıl içerisinde elde edilen 
başarıların ülkemiz açısından kıvanç verici sayısal 
karşılıklarına bu raporda sıklıkla rastlayacaksınız; 
ancak, yasadışı ticaretin kamu güvenliğine, 
ekonomimize, toplum sağlığına, sosyolojik 
yapımıza etkilerinin de bu rakamlar ile birlikte 
değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.  
Merkez ve taşra birimlerinde yaklaşık 6.000 
personel ile elde edilen bu sonuçlar ciddi bir 
başarıyı göstermektedir. Bu itibarla, 7 gün 24 
saat yılmaksızın görev yapan tüm personelimizin 
görevlerini ifa ederken ihtiyaç duyacağı tüm 
gereksinimleri karşılamak, Bakanlığımızın 
öncelikli ve ortak hedefidir.  Bu hedef 
doğrultusunda,  personelimizin görev alanlarında 
uzmanlaştırılmaları, bilgi ve tecrübe birikimlerini 
arttırmaları için, sürekli olarak ulusal ve uluslararası 
mecrada pek çok eğitim düzenlenmekte; 
personelimizin çalışmaları sırasında ihtiyaç 
duydukları donanım ve ekipmanın üst seviyeye 
taşınmasını teminen görev başındayken sıklıkla 
faydalandıkları bilgi teknolojileri, teknik cihaz ve 
sistemlere yenileri eklenmektedir  

2018 yılında, Bakanlığımızca gerek gümrükler 
muhafaza personelinin yetkinliğinin arttırılması 
gerekse kullanılan son teknoloji ürünü teknik 
altyapının güçlendirilmesi için ortaya konan titiz 
çalışmalar netice vermiş ve ilerleyen sayfalarda 
ayrıntılarını bulacağınız başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu vesileyle, tüm merkez ve taşra 
personelimizi gayretleri nedeniyle tebrik ediyor, 
2018 Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 



SUNUŞLAR

Abdullah SOYLU
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü



Ekonomik küreselleşme olgusu bir yandan 
dünya ölçeğinde bütün ülkelerin çok daha 
yakın ticari ilişkiler içinde olmaları gerekliliğini 

ortaya çıkarırken, diğer yandan sınır güvenliği ve 
gümrük kontrollerinin önemini artırmıştır. Yasadışı 
ticaret ile mücadele bugün uyuşturucu trafiği, ticari 
eşya kaçakçılığı ve sahtecilik, vergi suçları ve kara 
para aklama gibi suçların yanı sıra fikri mülkiyet 
hakları ihlallerinden kültürel miras hırsızlığına ve 
hatta insan ticaretine kadar geniş bir yelpazede 
birçok ülkenin öncelikli konularından biri haline 
gelmiştir. Bu durum gümrük muhafaza idarelerine 
yüklenen sorumluluğunun kapsamını genişletmiş, 
önemini pekiştirmiştir.    

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü olarak, 
her türlü yasadışı ticaretle mücadelemizi, 
Bakanlığımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda, 
kararlı bir şekilde, hem sınır geçişlerini etkin ve 
dinamik çözümlerle hızlandırmak hem de sıfır 
tolerans ilkesiyle çevre, insan ve toplum sağlığını 
korumak amacıyla sürdürüyoruz. Bu amaca 
hizmet edecek unsurların modern teknoloji, 
nitelikli insan kaynağı ve etkin veri analizi 
kullanımına dayandığının bilinciyle teknik altyapı ve 
sistemlerimizi çağın gereksinimlerine uygun yeni 
yatırımlarla güçlendirirken, aynı zamanda hedef 
odaklı risk analizi uygulamalarıyla örnek gümrük 
idarelerinden biri olma gayretindeyiz.  

Yasadışı ekonomik faaliyetlerin ülkemize verdiği 
zararın mali ve ticari sonuçlarla sınırlı olmadığının, 
organize suç ve terör örgütlerinin bu ticaretten 
finansal kaynak sağladığının farkındalığıyla, 
yasadışı ticaretle mücadeleyi asker ve polisimizin 
her türlü övgüyü hak ederek yürüttüğü terörle 
mücadelenin “ikinci cephesi” olarak addediyoruz 
ve bir ulusal güvenlik meselesi sorumluluğuyla 
yürütüyoruz. Özellikle uyuşturucu ve sigara 

kaçakçılığından elde edilen gelirlerin ülkemizin 
birlik, beraberlik ve huzuruna kast eden karanlık 
mihraklarca kullanılmasını engelleme görevini 
tavizsiz yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Bu anlayışla ve kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele, 
teknolojiye, insan unsuruna yaptığımız yatırımların 
yanında diğer kolluk birimleriyle yakın işbirliği 
sonucunda, kaçakçılığın önlenmesi noktasında 
başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere 
birçok eşya türünde önemli mesafeler elde ettik. 
2018 yılında kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 
5.664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon TL 
tutarında kaçakçılık olayı ortaya çıkarılarak önemli 
miktarda vergi kayıplarını önledik, dürüst ticaret 
erbabımızın rekabet gücüne katkı sağladık. 2018 
yılında 46,3 ton uyuşturucu ve ara kimyasal madde 
ile yaklaşık 16 milyon paket sigara yakalaması 
gerçekleştirdik. Kaçak sigara kullanım oranı, AB 
ortalaması olan %15 ve dünya ortalaması olan %10 
oranlarının çok altında, tarihin en düşük seviyesi 
olan %5,5’e gerilemiştir. Ülkemizde sigaradan elde 
edilen vergi gelirlerinde yaklaşık 4 milyar TL’lik 
kaybın da önüne geçilmiştir. Bu başarıda, diğer 
kolluk birimlerinin özverili çabaları ve bu birimler ile 
gerçekleştirilen işbirliğinin de katkısı önemlidir. 

Bu vesileyle, öncelikle Bakanlığımızın merkez ve 
taşra birimlerinde görev yapan her düzeydeki 
personelimize, yürüttüğümüz mücadeleye fiilen 
ya da istihbarat sağlayarak katkıda bulunan 
diğer kurum ve kuruluşlarının yetkililerine, ülkeye 
hizmet düşüncesiyle çalışmalarımıza omuz 
veren vatandaşlarımıza, ayrıca bu Raporun 
hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ederim. 
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İnsan Kaynakları Deniz Operasyonları

Yakalama Verileri

İşlem Hacimleri

Merkez
Personel Sayısı

Taşra
Personel Sayısı

251 5.639

Tarama Sistemi
Operatörü  

394 83 18

Eğitim
Sayısı

Eğitim Alan
Personel

140 3.295

46.3 

Dedektör Köpek
İdarecisi

Toplam Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Yapımında Kullanılan Kimyasallar

Yakalaması ton
% 76Uyuşturucu madde ve prekürsör

yakalamaları bir önceki yıla
kıyasla miktar bazında artış

144

Gemi Arama
Ekibi Personeli

Dedektör Köpek
Eğiticileri

109.770.390

6.799.344

85.733

7.634

20.015

668.606

2.002

7.429.828

YOLCU

KONTEYNER

GEMİ

RO-RO

YAT

UÇAK

TREN

KARA TAŞITLARI
1 Deniz

taşıtının gümrük işlemleri yapılmaktadır.

Her

Dakikada
5

Her

Dakikada
1

209
yolcu

13
konteyner

14
kara taşıtı

1
hava taşıtı

Aranan
Gemi Sayısı

1.284

Gemi Aramalarında
Ele Geçirilen Kaçak

Eşya

Milyon TL
19,6

Envanterdeki
Motorbot Sayısı

25

Gerçekleştirilen Deniz
Devriye Faaliyeti Sayısı

3.061

Deniz Devriye Faaliyeti
Kapsamında Gümrük

Kontrolü Sayısı

1.471

3 Milyar
34 Milyon TL

Değerinde
Kaçak Eşya
Yakalandı

Dakikada
5 Bin

772 TL’lik
Kaçak Eşya
Yakalandı

Geçtiğimiz
Yıla Göre

%20
Artış

READ MORE READ MORE

Ton Uyuşturucu ve
Ara Kimyasal

46,3

Paket Sigara
15.730.259

Litre Alkollü
İçki

104.079 

Ton Gıda
57.369

Ton Akaryakıt
11.520

Adet Tarihi Eser
537

Rakamlarla 2018
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TEMMUZ
07

Bursa’da Gemi 
Arama Ekipleri 
Faaliyete Geçti

İstanbul Ambarlı 
Limanında CCTV 
İzleme Merkezi 
Faaliyete Geçti

Jandarma Genel 
Komutanlığı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
Personeli Komuta 
Kontrol Merkezini 
Ziyaret Etti

Yat Takip 
Programı’na 
Marina Modulü 
Eklendi

TÜBİTAK ile 
“Gümrük Kapıları 
Güvenlik 
Sistemleri İçin 
Yazılım ve Analiz 
Bileşenleri” 
Konulu İş Birliği 
Protokolü 
İmzalandı

Uyuşturucu ile 
Mücadele Meclis 
Komisyonu 
Üyeleri Komuta 
Kontrol Merkezini 
Ziyaret Etti

İstanbul Atatürk 
Havalimanında 
802 adet Ejderha 
Tavuğu 
Yumurtası 
Yakalandı

8 Personelimiz 
İspanya’nın Gijon 
Kentinde 
Düzenlenen 
“Botlarda Özellikli 
Güvenlik 
Tedbirlerine 
İlişkin Başlangıç 
Düzey Eğitimi”ne 
Katıldı

1,7 Ton Bonzai 
Üretilebilecek 
“FUB AMB” ve “5- 
Flora Abdica” 
Maddesi 
Yakalandı

Motorbot ve 
Donanımı ile 
Deniz Personel 
Yeterliliklerinin 
Standardizasyonu 
Projesi 
Faaliyetleri 
Başlatıldı

Zonguldak, 
Tekirdağ ve 
Samsun’da Gemi 
Arama Ekipleri 
Faaliyete Geçti

İstanbul’da 99 kg 
Eroin Ele Geçirildi

AB Projesi ile 5 
Adet Backscatter 
Van Tarama 
Sisteminin Alım 
Sözleşmesi 
İmzalandı

Gümrük 
Muhafaza 
Hizmetleri 
Yönergesinde 
Değişiklikler 
Yapıldı

Kocaeli’nde 800 
kg Kokain 
Yakalandı

100 Günlük 
İcraatlar 
Kapsamında 655 
Personele Yönelik 
“Tütün Mamulleri 
Kaçakçılığıyla 
Mücadele Saha 
Eğitimleri”ne 
Başlandı

60 Petrol ve LPG 
Piyasası 
Denetçisi 
Yetiştirildi

Narkotik Suçlarla 
Mücadele Dairesi 
ile 6 Bölgede 
NARKOKİM’ler 
Kuruldu

100 Günlük 
İcraatlar 
Kapsamında 
Tütün ve Tütün 
Mamulleri 
Sektöründeki 
Paydaşlar ile 
Geniş Çaplı Bir 
Toplantı 
Düzenlendi

Mersin Taşucu 
Limanında 
960.000 Adet 
Captagon 
Yakalandı

Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile 
“Truva-I” İsimli 
Ortak Gümrük 
Tatbikatı 
Gerçekleştirildi

Fransız Gümrük 
İdaresine İletilen 
İstihbari Bilgi 
Sonucunda 
Toulon Limanında 
155 kg Eroinin 
Yakalanması 
Sağlandı

Adalet Bakanlığı 
ile İşbirliği 
Çerçevesinde 
Aday Hakim ve 
Savcılara 
Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü ve 
Faaliyetleri 
Tanıtıldı

Yılın Son 
Günlerinde İpsala 
Sınır Kapısından 
Sokulmaya 
Çalışılan 1,5 Ton 
Esrar Gümrük 
Muhafaza 
Ekiplerince 
Yakalandı

Zaman Tüneli
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TEMMUZ
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Bursa’da Gemi 
Arama Ekipleri 
Faaliyete Geçti

İstanbul Ambarlı 
Limanında CCTV 
İzleme Merkezi 
Faaliyete Geçti

Jandarma Genel 
Komutanlığı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü 
Personeli Komuta 
Kontrol Merkezini 
Ziyaret Etti

Yat Takip 
Programı’na 
Marina Modulü 
Eklendi

TÜBİTAK ile 
“Gümrük Kapıları 
Güvenlik 
Sistemleri İçin 
Yazılım ve Analiz 
Bileşenleri” 
Konulu İş Birliği 
Protokolü 
İmzalandı

Uyuşturucu ile 
Mücadele Meclis 
Komisyonu 
Üyeleri Komuta 
Kontrol Merkezini 
Ziyaret Etti

İstanbul Atatürk 
Havalimanında 
802 adet Ejderha 
Tavuğu 
Yumurtası 
Yakalandı

8 Personelimiz 
İspanya’nın Gijon 
Kentinde 
Düzenlenen 
“Botlarda Özellikli 
Güvenlik 
Tedbirlerine 
İlişkin Başlangıç 
Düzey Eğitimi”ne 
Katıldı

1,7 Ton Bonzai 
Üretilebilecek 
“FUB AMB” ve “5- 
Flora Abdica” 
Maddesi 
Yakalandı

Motorbot ve 
Donanımı ile 
Deniz Personel 
Yeterliliklerinin 
Standardizasyonu 
Projesi 
Faaliyetleri 
Başlatıldı

Zonguldak, 
Tekirdağ ve 
Samsun’da Gemi 
Arama Ekipleri 
Faaliyete Geçti

İstanbul’da 99 kg 
Eroin Ele Geçirildi

AB Projesi ile 5 
Adet Backscatter 
Van Tarama 
Sisteminin Alım 
Sözleşmesi 
İmzalandı

Gümrük 
Muhafaza 
Hizmetleri 
Yönergesinde 
Değişiklikler 
Yapıldı

Kocaeli’nde 800 
kg Kokain 
Yakalandı

100 Günlük 
İcraatlar 
Kapsamında 655 
Personele Yönelik 
“Tütün Mamulleri 
Kaçakçılığıyla 
Mücadele Saha 
Eğitimleri”ne 
Başlandı

60 Petrol ve LPG 
Piyasası 
Denetçisi 
Yetiştirildi

Narkotik Suçlarla 
Mücadele Dairesi 
ile 6 Bölgede 
NARKOKİM’ler 
Kuruldu

100 Günlük 
İcraatlar 
Kapsamında 
Tütün ve Tütün 
Mamulleri 
Sektöründeki 
Paydaşlar ile 
Geniş Çaplı Bir 
Toplantı 
Düzenlendi

Mersin Taşucu 
Limanında 
960.000 Adet 
Captagon 
Yakalandı

Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile 
“Truva-I” İsimli 
Ortak Gümrük 
Tatbikatı 
Gerçekleştirildi

Fransız Gümrük 
İdaresine İletilen 
İstihbari Bilgi 
Sonucunda 
Toulon Limanında 
155 kg Eroinin 
Yakalanması 
Sağlandı

Adalet Bakanlığı 
ile İşbirliği 
Çerçevesinde 
Aday Hakim ve 
Savcılara 
Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğü ve 
Faaliyetleri 
Tanıtıldı

Yılın Son 
Günlerinde İpsala 
Sınır Kapısından 
Sokulmaya 
Çalışılan 1,5 Ton 
Esrar Gümrük 
Muhafaza 
Ekiplerince 
Yakalandı

Zaman Tüneli
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Bölüm 1
İdari ve Beşeri 
Faaliyetler
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1. İdari Yapıda Değişiklikler
Gümrüklü yer ve sahalarda yürütülen iş ve işlemler ile gümrük kapılarında ve ülke içinde yürütülen 

yasa dışı ticaretle mücadele faaliyetleri 2018 yılında yine kararlılıkla ve titizlikle sürdürülmüştür. 

Ülkemizin geniş bir coğrafyaya ve stratejik bir konuma sahip olduğu dikkate alındığında; kara, hava, 
deniz ve demiryolu gümrük kapılarında gümrük iş ve işlemlerinin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından 19 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
oluşan bir taşra teşkilat yapısı tesis edilmiştir. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak 
görev yapan 162 Gümrük Müdürlüğü ve 31 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve 
bu Müdürlüklere bağlı 226 Bölge Amirliği ve 358 Kısım Amirliği ve 37 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge Amirliği bulunmaktadır.

Görsel 1 Taşra Teşkilatı

Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü19 31

226 358

162 37
Gümrük Muhafaza
Bölge Amirliği

Gümrük Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
ve İstihbarat Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza
Kısım Amirliği

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık
ve İstihbarat Bölge Amirliği

2018 yılı Türk kamu yönetimi açısından ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. 
Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile beraber gerçekleşen idari reform ve yeniden 
yapılanma süreci Gümrük Muhafaza teşkilatı faaliyetlerine yeni bir işlevsellik kazandırmıştır. Söz konusu 
sürecin, bürokrasinin azaltılması, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere hız ve etkinlik kazandırılması 
hedeflerinin, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra yapılarında da yansımaları olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı 100 Gün İcraat Programı kapsamında; narkotik suçlarla daha etkin mücadele 
edilebilmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde “Narkotik Suçlarla Mücadele 
Dairesi” ihdas edilmiştir. Bunun yanı sıra, aynı Program kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele 
Dairesi ve diğer kolluk birimleri ile koordinasyon içerisinde görev yapması amacıyla ve narkotik suçlarla 
mücadelede yöntem ve uygulamalar konusunda deneyimli ve uzman personeli haiz olan NARKOKİM 
Birimleri kurulmuştur. Van, Kocaeli, Gürbulak, İstanbul, Mersin ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüklerine bağlı olarak Narkotik Kısım Amirlikleri ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı olarak Posta/Kargo Narkotik Kısım Amirliği altında tesis edilen Birimler 
hızlı bir şekilde çalışmalarına başlamışlardır.
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2. İnsan Kaynakları
Türkiye Gümrük Bölgesinde kaçakçılıkla mücadele etmek, gümrük kapılarının güvenliğini sağlayarak 

gümrük kapılarımızdan ülke içine uzanması muhtemel tehditleri önlemek, ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yaparak kaçakçılıkla mücadelede etkin bir yapı sağlamak Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünün asli görevidir. 

Bu görevlerin yerine getirilmesinde insan kaynakları ile insan kaynaklarının nitel ve nicel özellikleri, 
başarıya giden yolda önemli unsurlardır. Zira son dönemlerde artan ticaret hacmine paralel olarak, 
gümrük kapılarında artan iş hacmine hızlıca cevap verebilecek sayı ve nitelikte personelin istihdam 
edilmesi, yetiştirilmesi ve son yıllarda teknoloji alanında yaşanan hızlı ve sürekli değişikliklere uygun 
olarak yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
insan kaynaklarına ilişkin süreç büyük bir titizlikle ve hassasiyetle yönetilmektedir. 2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen Sözleşmeli Muhafaza Memuru alımları ile taşra teşkilatının personel yapısı daha genç ve 
dinamik hale getirilmiştir. 

Görsel 2 Personel Sayısı

2017

4.552
2018

5.639

2017 yılında taşra teşkilatında 4.552 gümrük muhafaza amir ve memuru görev yapmakta iken 2018 
yılında bu sayı 5.639’a yükselmiştir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında ise 
muhtelif unvanlarda toplam 251 personel ile hizmet verilmektedir.

3. Eğitim
Kaçakçılıkla mücadele ile görevli personelimiz, ülke ekonomisinin korunması, toplum ve çevre sağlığı 

ile 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 suç tipolojilerinin  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 2018 yılında 
da sürdürülmüştür. 
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Görsel 3
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Öğrenim 
Durumu

8
Ortaokul

3
Doktora

143
Lise

426
Yüksek
Lisans

103
Önlisans

5.207
Lisans

2018 yılı içerisinde 47 farklı konuda toplam 140 eğitim düzenlenmiş ve 3.295 personelin eğitimlere 
katılması sağlanmıştır.

Tablo 1 2018 YILI EĞİTİMLERİ

S.N. PROGRAMIN ADI DÜZENLENME SAYISI KATILIMCI SAYISI

1 Adli Kolluk Eğitimi 11 401

2 Kargo Bagaj X-Ray Eğitimi 17 627

3 Liman Sahaları ve Gemilerdeki Sağlık ve Emniyet Tedbirleri ile Gemi 
Arama Teorik ve Pratik Eğitimleri 1 24

4 Mobil Radyasyon Tespit Sistemi Operatör Eğitimi 2 16

5 X-Ray Operatörlüğü Eğitimi 4 47

6 Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı 12 113

7 Suç İstihbaratı Eğitimi 5 154

8 Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi 1 23

9 ZBV Eğitimi 1 5

10 Etkili Sunum Teknikleri ve İletişim Eğitimi 1 3

11 Gemiye Çıkma Kursu 1 19

12 X-Ray ve ZBV Eğitimi 1 13

13 Küçük Bot Operasyonları 2. Eğitimi 1 7

14 Temel/İleri Düzey Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi 6 67

15 İleri Düzey Mobil Radyasyon Tespit Sistemleri Eğitimi 1 6
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16 Güç Kullanımı Eğiticilerin Eğitimi 2 29

17 Bordalama Güvenliği Eğitimi 4 53

18 Denizcilik İstihbaratı Eğiticilerin Eğitimi 1 11

19 Devriye Bordalama Sağlık ve Emniyet Tedbirleri Eğitimi 2 34

20 Taktik Hareket ve Misyon Planlama Eğiticilerin Eğitimi 2 24

21 İleri Düzey Seyrüsefer ve Muhabere Konularında Eğiticilerin Eğitimi 1 11

22 Arama ve Kurtarma Eğiticilerin Eğitimi 1 8

23 İleri Düzey Gemi Arama Eğitimi ve Gemi Arama Senaryoları 1 10

24 Botlarda Özellikli Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Başlangıç Düzeyinde 
Eğitim 1 8

25 Taktik Hareket ve Misyon Planlama Hakkında Uygulamalı ve Teorik 
Eğitim 1 5

26 Güç Kullanımı Hakkında Teorik ve Pratik 
Eğitim 1 6

27 Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığıyla Mücadele 9 336

28 Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eğiticilerin Eğitimi Programı 2 80

29 AKBİS (Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Veri Tabanı )Kullanıcı 
Eğitimi* 4 119

30 Gemi Takip Sistemi Eğiticilerin Eğitimi Seminer 1 20

31 Yat İşlemleri ve Yat Mevzuatı 1 8

32 İstihbarat Bilgi Sistemi Eğitimi 2 12

33 İhbar Değerlendirme ve Analiz Çalışması Eğitimi 3 70

34 Arama ve Kurtarma Eğitimi 1 18

35 Liman Güvenliği ve Operasyonları Eğiticilerin Eğitimi 1 11

36 Gemi Arama Eğiticilerin Eğitimi 1 31

37 Şüpheli Araç, Kargo, Konteyner ve Personel Hakkında Ekipman, 
Operasyon ve Sorgulama Eğitimi 1 11

38 Narkotim Temel Eğitimi 1 39

39 İnsansız Hava Aracı Pilot Yetiştirme Eğitimi 1 10

40 Liman Sahaları ve Gemilerdeki Sağlık ve Emniyet Tedbirleri İle Gemi 
Arama Teorik ve Pratik Eğitimleri 3 24

41 Nakit Kontrolleri Eğitimi 5 490

42 Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Eğitimi 1 75

43 Bilgi Paylaşımı ve Tazeleme Eğitimi 1 13

44 Temel Deniz Devriye Eğitimi 2 10

45 Uyuşturucu ile Mücadelede Sınır Kapılarında ve Gümrüklerdeki 
Durum 1 25

46 KEM Eğitimleri 16 163

47 Macaristan’a Verilen KEM Eğitimi 1 6

TOPLAM 140 3.295

47 ayrı konuda düzenlenen 140 farklı eğitim esnasında Bakanlığımız 3.184 adet personelinin 
yetkinleştirilmesinin yanı sıra; ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında bu eğitimlere Sahil 
Güvenlik Komutanlığından 7, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Birimlerinden 98 ve Macaristan Gümrük İdaresinden 6 personelin de katılımları sağlanmıştır.
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4. Mevzuat ve Uygulama
2018 yılında idari yapı ve insan kaynaklarına ilişkin yürütülen 

çalışmaların yanı sıra, kaçakçılıkla mücadelede etkinliği 
artırmak, gümrük muhafaza işlemlerini hızlandırmak amacıyla 
muhafaza hizmetlerine ilişkin genel ilke, uygulama, yöntem, 
görev ve sorumlulukları belirleyen “Gümrük Muhafaza Hizmetleri 
Yönergesi”nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. 

Ayrıca, transit rejimi esaslarına göre eşya taşıyan taşıtların 
Türkiye’de seyrettikleri ve bulundukları sürede anlık izlenmelerini 
sağlayan Araç Takip Sistemi (ATS) ile ilgili Gümrük Muhafaza 
Hizmetleri Yönergesi’nde belirlenen usul ve esaslara ek olarak; sistemin kullanımı, mobil ünitelerin 
takılması, takip edilmesi ve benzeri düzenlemeleri içeren “2018/1 Sayılı ATS Genelgesi” çıkarılmıştır. 

5. Kolluk Faaliyetleri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 164 üncü maddesi hükmünce, 

adli kolluk olarak belirlenen dört kurumdan birisi olarak görev ve yetkilerini sürdürmektedir. Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı 31 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ve 
bağlantıları ile Müdürlüklerin olmadığı yerlerde ise Gümrük Müdürlüğü emrinde farklı uzmanlık alanlarında 
toplam 1.831 personel adli kolluk görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araç ve 
Konteyner 
Tarama Sistemi 
(X-Ray) 
Operatörü

ZBV
Operatörü

Dedektör
Köpek
İdarecisi

Gemi Arama
Ekibi
Personeli

İstihbarat
Elemanı384 10 144 63 83

2018 yılında, adli kolluk alanında yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

5.1. Adli Kolluk Portalı (Bilişim Sistemi)
Adli kolluk personelinin Cumhuriyet Savcısı adına soruşturma yürütürken hazırladığı belgeleri,  sistem 

üzerinde oluşturacağı fezleke ekinde, elektronik imza ile imzalayarak doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na 
gerçek zamanlı iletebildiği bir sistemdir. Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında “UYAP Kolluk Bilişim 
Sisteminin Kullanılmasına Dair Protokol” kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 
adli kolluk birimlerinin Adli Kolluk Bilişim Sistemine entegrasyonu sağlanmıştır. Bu çerçevede; Genel 
Müdürlüğün tüm adli kolluk personeli sisteme tanıtılmış olup, tüm adli kolluk işlemleri Adli Kolluk Bilişim 
Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

KANUN
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5.2. Temel Adli Kolluk Eğitimleri

Adli Kolluk Yönetmeliğinin 9uncu maddesi çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 
görevli adli kolluk personeline yönelik 2 haftalık temel eğitim programı düzenlenmektedir. 

Tablo 1 Son 3 Yılda Düzenlenen Temel Adli Kolluk Eğitimleri

SIRA YIL GRUP SAYISI KURSİYER SAYISI

1 2016 6 186

2 2017 10 350

3 2018 11 401

TOPLAM 27 937



Bölüm 2
Kaçakçılıkla 
Mücadele 
Faaliyetleri
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1. Narkotik Suçlarla Mücadele
1.1. Uyuşturucu Sorununa Genel Bakış
Uyuşturucu madde kullanımı, günümüzde sadece kullanan bireylere zarar vermekle kalmamakta, hem 

güvenlik sorununa hem de kıt kaynakların ülkenin kalkınması ve büyümesi için kullanılmasını engelleyerek 
ekonomik ve sosyal sorunlara neden olmaktadır. Artık günümüzde uyuşturucu madde kullanımı sadece 
ulusal değil, sınır aşan bir sorun olarak toplum yaşamı ve sağlığı için gün geçtikçe daha da büyüyen bir 
sorun alanı olmaya devam etmektedir. Bir başka deyişle günümüzde uyuşturucu madde sorununun salt 
bir güvenlik ve sağlık sorunu olmaktan çıktığı aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorun haline geldiği 
belirtilebilir. Uyuşturucu sorununun, ekonomik maliyetinin yanında toplum üzerinde meydana getirdiği 
olumsuz etkiler ile birlikte değerlendirildiğinde bugün itibariyle tam manasıyla ölçülememiş olan sosyal 
maliyetleri de bulunmaktadır. Hem sosyal hem de ekonomik maliyetleri ile birlikte dikkate alındığında, 
uyuşturucu madde kullanımının toplum ve ülkeler için çok ciddi sonuçlarının olduğu ortadadır. Bireyin 
uyuşturucu madde temin etmek için gelirinin bir parçasını ayırması, yaşam kalitesini düşürmekte, aynı 
zamanda ayırmış olduğu bu bütçe uyuşturucu ve suç dünyasını güçlendirmektedir. Temelde bireyin 
bu durumu düşünüldüğünde toplumun tamamında yüksek gelir kaynaklarının terör ve kara parayı 
güçlendirdiği üzücü bir gerçektir.

1.2. Mücadele Stratejisi
Ülke güvenliğinin ve kamu sağlığının korunması açısından Ticaret Bakanlığı´nın Narkotik Suçlarla 

Mücadele Politikasının ana unsurları; 

•  Uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasalların arzına yönelik 
olarak kara sınır kapıları, deniz limanları ile karasuları ve hava limanlarında 7/24 mücadele etmek,

•  Her türlü narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığına yönelik ulusal ve uluslararası trendleri, 
gelişmeleri, teknolojileri takip ederek süratle değerlendirmek ve elde edilen verileri ivedilikle 
mücadeleci birimlerimize aktarmak,

•  Eğitim, bilgi, tecrübe ve teknik cihazlar yönünden gerekli imkânları, sağlamaktır.  

Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, diğer ulusal kolluk birimleri ile birlikte 
uyuşturucu maddelerin arzının önlenmesi noktasında son derece önemli bir görev üstlenmektedir. 
Uyuşturucu maddelerin ve bunların üretimlerinde kullanılan ara kimyasalların yasa dışı yollardan ülkemize 
girişi veya ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transitine yönelik girişimlerin önlenmesi amacıyla, Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla 
yerine getirilmeye devam etmektedir. Uyuşturucu madde ve ara kimyasalların 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 
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olduğu bilinciyle, riskli konumda bulunan tüm idarelerimiz eğitimli ve uzman personel yönünden takviye 
edilmiştir.

1.3. Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi İhdası ve NARKOKİM Projesi
Narkotik suçlar ile bağlantılı olabilecek her türlü yasa dışı faaliyeti ve girişimleri izlemek, araştırmak, 

operasyon ve soruşturma işlemlerini yürütmek ve koordine etmek, gerektiğinde uyuşturucu madde 
yakalamalarına intikal ederek yerinde soruşturma işlemlerine katkıda bulunmak ve yasa dışı uyuşturucu 
ticareti alanında gözlemlenen güncel eğilim ve yöntemlere yönelik stratejileri geliştirerek uygulamaya 
koymak amacıyla; Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığımızca 
“Uyuşturucu ile daha etkin mücadeleye yönelik idari, beşeri ve teknik kapasitenin artırılması” eylem planı 
kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi 
kurulmuştur. 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen kararlı 
mücadele ve operasyonel faaliyetlerin artarak devam etmesi, bu alanda uzmanlaşma ihtiyacının 
gerekliliğini ortaya koymuş, uyuşturucu ile daha etkin mücadele edilebilmesini teminen, Bakanlık 
Makamının olurları ile de taşra birimlerinde NARKOKİM Kısım Amirlikleri ihdas edilmiştir. Uyuşturucu 
suçları ile mücadele konusunda son teknoloji ile donatılan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinde görev yapan personelin, narkotik konusunda da çok yönlü eğitimlere tabi tutularak 
bu alanda uzmanlaşmaları sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında, 
uyuşturucu kaçakçılığı açısından yüksek riskli konumda bulunan Edirne, Gürbulak, Van, İstanbul, Kocaeli 
ve Mersin Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüklerinde NARKOKİM Kısım Amirlikleri kurulmuş ve gerekli eğitimler 
verilerek 86 personel söz konusu birimlerde görevlendirilmiştir. 2019 yılı içerisinde NARKOKİM Kısım 
Amirliklerinin tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde kurulması planlanmaktadır. 

1.4. İşbirliği Faaliyetleri
Teknolojik imkânların yanı sıra, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü olarak narkotik suçlarla 

mücadele stratejilerini ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri ile desteklemektedir. 

Ulusal düzeyde diğer kolluk birimleri ile 2018 yılında gerçekleştirilen müşterek yakalamalarda ele 
geçirilen uyuşturucu miktarları aşağıda belirtilmiştir.;

Görsel 4 Ulusal Kolluk Birimleri ile Müşterek Yakalamalar

Afyon Türevleri Esrar Kokain Ecstasy Captagon

13 olayda 5 olayda 2 olayda 2 olayda 4 olayda

1.346 kg 631 kg 940 kg 876.396 adet 10.749.000 adet 
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Uluslararası işbirliği ve istihbarat paylaşımları sonucunda;

A.B.D. Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ile yapılan işbirliği kapsamında Genel Müdürlüğümüzce 
de bir ilke imza atılmış, ülkemizden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 10 kg afyon sakızı İstanbul 
NARKOKİM ekiplerince tespit edilmiş, gönderici ve alıcı organizasyonun ortaya çıkarılmasını teminen 
kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Fransız Gümrük İdaresi ile yapılan istihbari bilgi paylaşımı sonucu, 22.11.2018 tarihinde Fransa 
Toulon limanında 155 kg eroin maddesini yakalamaları sağlanmıştır. 

Görsel 5 Fransa Toulon Limanı, Kasım 2018, 155 kg Eroin yakalaması, Türkiye-Fransa 

1.5. Madde Bazlı Değerlendirmeler
2018 yılında Genel Müdürlüğümüz birimlerince, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile uyuşturucu 

imalatında kullanılan ara kimyasalların (prekürsörlerin) yasa dışı ticareti ile mücadele alanında 
başarılı faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün uyuşturucu madde 
yakalamalarının ulusal yakalamalara oranı, son üç yılda yükseliş trendini korumuş ve 2018 yılında bu 
oran toplam 253 olayda 46.346 kg uyuşturucu ve ara kimyasal yakalaması ile %32’ye ulaşmıştır. 
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AFYON TÜREVLERİ

Afganistan, küresel anlamda afyon türevlerinin en büyük yasa dışı üretim merkezi olma özelliğini 
sürdürmektedir. Avrupa ülkelerinde ele geçirilen eroinin tamamına yakınının Afganistan’da ve Afganistan’a 
komşu ülkelerde üretildiği değerlendirilmektedir. Yasa dışı piyasalarda rastlanılan diğer opioidler arasında 
afyon, morfin ve eroinin yanı sıra methadone, buprenorfin, tramadol gibi ilaçlarla çeşitli fentanil türevleri 
yer almaktadır.

Grafik 1 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Afyon Sakızı Yakalamaları, 2016-2018

2016

10 17 16
62

542

140

2017 2018
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Eroinin Avrupa’ya dört ana kaçakçılık rotası üzerinden girdiği bilinmektedir. En önemli iki rota; “Balkan 
Rotası” ve “Güney Rotası”dır. Bunlardan ilki, Türkiye’den Balkan ülkelerine (Bulgaristan, Romanya veya 
Yunanistan) orta, güney ve batı Avrupa’ya doğru uzanmaktadır. Balkan rotasında Irak’ı da kapsayan 
bir yan rota daha ortaya çıkmıştır. Son yıllarda önem kazanan bir rota da, İran ve Pakistan’dan gelen 
sevkiyatların doğrudan ya da Afrika ülkeleri üzerinden Avrupa’ya hava veya deniz yoluyla ulaştığı güney 
rotasıdır. 

Afganistan’da potansiyel afyon üretiminin 2017 yılında yaklaşık 9.000 tona çıktığı 
değerlendirilmekte olup bu rakam bir önceki yıla kıyasla afyon üretiminde %87’lik bir artışa tekabül 
etmektedir. Üretimdeki artış, takip eden yıllardaki yakalama miktarlarına doğrudan etki etmektedir. 
Ele geçirilen afyondan, saflığı %50 ila %70 arasında değişen 550-900 ton eroin elde edilebileceği 
tahmin edilmektedir. 2018 yılında ise Afganistan’da yasa dışı haşhaş ekim alanının, bir önceki yıla 
kıyasla %20 oranında düşüş göstererek 263.000 hektara gerilediği tespit edilmiştir. Haşhaş ekim 
alanında yaşanan düşüş sebebiyle, 2018 yılında potansiyel afyon üretiminin ise yine bir önceki yıla 
oranla %29 düşüş gösterdiği ve ortalama 6.400 ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.1 

Ele geçirilen afyondan, saflığı %50 ila %70 arasında değişen 400-640 ton eroin elde edilebileceği tahmin 
edilmektedir. Alınan önlemler neticesinde, ulusal kolluk birimlerimizce 2016 yılında 5,6 ton eroin ele 
geçirilmişken; bu rakam 2017 yılında 17,6 tona, 2018 yılında ise 18,4 tona yükselmiştir. 

1 Kaynak: UNODC World Drug Report 2018, Booklet 3-Anaylsis of Drug Markets
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Afganistan’da yasa dışı afyon üretiminde yaşanan artışa paralel olarak; 2017 yılında gerek eroin 
yakalamalarında gerekse asetik anhidrit yakalamalarında önemli bir artış yaşanmıştır. Bu durum, Genel 
Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen yakalamalara da yansımıştır.

Grafik 2 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Eroin Yakalamaları, 2016-2018
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Yukarıda yer alan grafikten da görülebileceği üzere, 2017 yılında birimlerimizce ele geçirilen eroin 
yakalamalarında keskin bir yükseliş yaşanmıştır. Anılan dönemde, yalnızca Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü tarafından ele geçirilen eroin yakalaması; Balkan rotası üzerinde ülkemizin devamında yer alan 
11 ülkenin2 kolluk birimlerince gerçekleştirilen yakalamadan daha yüksek bir miktara tekabül etmektedir.

Görsel 6
Astara Gümrük Kapısı/ Azerbaycan, Temmuz 2018, 260 kg Eroin yakalaması, İran-
Ukrayna hattı

2 Söz konusu ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve 
Yunanistan olup yakalama verileri SELEC sualnamesinden temin edilmiştir.
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Görsel 7
İstanbul KİM ekiplerince Muratbey Gümrük Müdürlüğü ihracat sahasında, Haziran 2018, 
99 kg Eroin yakalaması, Türkiye-İngiltere 

Balkan Rotası üzerinden yasa dışı eroin sevkiyatının devam ettiği görülmekle birlikte, Balkan Rotası 
üzerinde bulunan alternatif ara güzergahların kullanımında da bir artış olduğu gözlemlenmektedir. Bunun 
yanı sıra, Kuzey ve Güney Rotalarının kullanımında da bir artış yaşanmaktadır. Özellikle son dönemlerde 
uyuşturucu kaçakçılık güzergâhlarında kısmi bir sapma söz konusu olup İran’ın kuzeyinden çıkarak 
Karadeniz’e uzanan Kafkas rotasında gerçekleştirilen yakalamalarda da artış gözlemlenmektedir. 
Azerbaycan birimlerince gerçekleştirilen ve aşağıda yer verilen eroin yakalaması, bu tespitin en güncel 
örneğini teşkil etmektedir. 

ESRAR

Esrar, dünya genelinde en çok üretilen ve en fazla talep edilen uyuşturucu türüdür.3 Avrupa bölgesinde 
ise esrar, en çok yakalanan uyuşturucudur ve Avrupa’da yakalanan tüm uyuşturucuların % 70’inden 
fazlasını oluşturmaktadır.4

Esrar türevlerinin elde edildiği kenevir bitkisinin, dünyanın hemen her bölgesinde yetiştirilebilen bitki 
olması sebebiyle; kaçakçılığında belli bir güzergâh bulunmamaktadır. Diğer yandan; son yıllarda ulusal 
kolluk birimlerince, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin kırsal kesimlerinde yer alan kenevir ekim 
alanlarının imhasına yönelik yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, ülkemizde esrar maddesinin 
ulaşılabilirliğinde ciddi düşüş sağlanmıştır. 

Kenevir ekim alanlarının imhası ve aynı zamanda kolluk birimlerince ülke içinde gerçekleştirilen yüksek 
miktarlı esrar yakalamaları sebebiyle esrar maddesinin bulunabilirliğinde sağlanan düşüşe paralel olarak, 
iç pazardaki yasa dışı talebi karşılamak amacıyla ülkemize yurtdışından esrar getirme girişimlerinde bir 
artış tespit edilmiştir. Bu kapsamda; son yıllarda Genel Müdürlüğümüz birimlerince ele geçirilen esrar 
yakalamalarında özellikle operasyonların yoğunlaştığı 2014 öncesi döneme kıyasla olay sayısı ve miktar 
bazında önemli bir artış gerçekleşmiştir.

3 UNODC World Drug Report 2018, Booklet 2-Global Overview of Drug Demand and Supply,, s.29
4 European Drug Report 2018, s.20
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Grafik 3 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Esrar Yakalamaları, 2016-2018
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Diğer taraftan son üç yıldır esrar maddesi olay sayısı bazında Genel Müdürlüğümüzce en çok 
yakalanan uyuşturucu madde özelliği taşımakta olup Genel Müdürlüğümüz birimlerince İpsala Sınır 
Kapısında ülkemize giriş yönünde ele geçirilen 1,5 ton esrar yakalaması gümrüklerde tek seferde ele 
geçirilen en yüksek miktar olarak kayda geçmiştir.

KOKAİN

Yasa dışı küresel kokain üretiminin, 2016 yılında 1.410 
tona ulaştığı tahmin edilmekte olup bu sayı günümüze kadar 
kaydedilen en yüksek miktardır. 2013-2016 yılları arasında 
gerçekleşen yasa dışı küresel kokain üretimi; 2005-2013 
arası dönem oranla % 56 artış göstermiştir. 2016 yılında yasa 
dışı küresel kokain üretiminde 2015 yılına kıyasla %25 artış 
kaydedilmiştir.5

Son yıllarda yasa dışı kokain üretiminde Kolombiya 
çok daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. 2016 yılında 
Kolombiya’da 866 ton kokain üretildiği tahmin edilmekte, 
bu rakam 2016 yasa dışı küresel kokain üretiminin %69’una 
tekabül etmektedir.6

Son yıllarda, kokain fiyatları istikrarlı kalmışken; 
uyuşturucu saflığı şu anda Avrupa’da on yılı aşkın bir süre 
içindeki en yüksek seviyededir. Kokainin artık büyük konteyner 
limanlarından Avrupa’ya giriş yaptığı görülmektedir.7

5 UNODC World Drug Report 2018, Booklet 3-Anaylsis of Drug Markets, s.8
6 UNODC World Drug Report 2018, Booklet 3-Anaylsis of Drug Markets, s.8
7 EMCDDA, European Drug Report 2018, s.12

Görsel 8

İpsala Sınır Kapısı, Aralık 
2018, 1.524 kg Esrar 
yakalaması, Arnavutluk-
Türkiye
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Deniz yolu kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan kokain kaçakçılığında dünya genelinde yaşanan 
artış trendi, ülkemizi de yakından etkilemektedir. Yakın dönemde, İstanbul, Kocaeli, Mersin, İskenderun 
illerinde yer alan limanlarımızda gerçekleştirilen yüksek miktarlı kokain yakalamaları da bu hususu 
destekler niteliktedir. 

Yasa dışı kokain üretimindeki artışa karşılık, maddenin fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle; son 
dönemlerde gerek ülkemizde gerekse de bölge ülkelerinde yasa dışı kokain talebinde ciddi bir yükseliş 
yaşandığı tahmin edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra diğer kolluk birimlerince ele geçirilen kokain miktarında da önemli 
bir artış gözlemlenmektedir. 

Grafik 4 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Kokain Yakalamaları, 2016-2018
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2017 yılında, birimlerimizce gerçekleştirilen kokain yakalaması ulusal yakalamanın %54’üne tekabül 
etmektedir. 2018 yılında Genel Müdürlüğümüz birimlerince müdahil olunan kokain yakalama miktarının 
ulusal yakalama miktarı içindeki oranının %90’lara çıkmıştır. İzmit Evyap Limanı’nda Jandarma birimleri 
ile müşterek ele geçirilen ve rekor niteliği taşıyan 800 kg kokain yakalaması bu orandaki en büyük payı 
oluşturmaktadır. 

Risk temelli çalışmalar ile kolluk birimlerinin dikkatli incelemelerinden kaçınmak amacıyla uyuşturucu 
tacirlerince, kokain kaçakçılığında konvansiyonel kamuflaj yük (cover load) olarak kullanılan muz, ananas 
vb. yüklerin yanı sıra farklı eşyaların gizleme amacıyla kullanımında dikkat çekici bir artış yaşanmaktadır. 
Bu durumun en güzel örneği, İzmit Evyap Limanı’nda Güney Amerika’dan gelen bir konteyner içerisinde 
Jandarma birimleri ile müşterek operasyon ile ele geçirilen 800 kg kokain yakalamasıdır.
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Grafik 5
2017-2018 yıllarında kokain yakalaması toplam miktarı, diğer kolluk birimleriyle müşterek 
yakalamalar ve birimlerimizce yapılan yakalamaları gösterir tablo. 
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Görsel 9 Jandarma ile Müşterek 800 kg. Kokain yakalaması, Evyap Limanı, Ağustos 2018
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AMFETAMİN TİPİ UYARICILAR

2016 yılında, küresel Amfetamin Tipi Uyarıcı (ATS/ Amphetamine Type Stimulants) yakalamaları bir 
önceki yıla oranla yaklaşık %20 artış göstererek 205 tondan 247 tona çıkmıştır. 2016 yılında gerçekleştirilen 
küresel ecstasy yakalaması, 2012 yılına kıyasla yaklaşık 3 kat artış göstererek 14 tona ulaşmıştır.8

Ecstasy gibi bazı sentetik uyarıcılar açısından Avrupa, dünyanın diğer bölgelerine ürün ve uzmanlık 
ihraç eden büyük bir üreticidir.9 Aşağıda yer alan grafikten de görüleceği üzere, son yıllarda ülkemizin 
de içinde bulunduğu Avrupa yasa dışı piyasasında ecstasy maddesinin saflık oranında keskin bir artış 
gözlenmekte, ancak maddenin fiyatında bir düşüş kaydedilmektedir.

Grafik 6
2006-2016 Yılları Arasında Avrupa’da Yasa Dışı Piyasada Ecstasy Ortalama Saflık ve 
Fiyat Oranları İle 2002-2016 Yılları Arasında Ülke Bazlı Yakalamalar10
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Yasa dışı piyasada, kullanıcıları tarafından önceki dönemlere oranla daha yüksek saflık oranına sahip 
ecstasy maddesinin daha ucuza temin edilebilmesi; söz konusu maddenin yasa dışı üretiminde önemli 
bir artış yaşandığına işaret etmektedir. Yasa dışı üretimde yaşanan artışa paralel olarak, özellikle 2017 
yılında Genel Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen ecstasy yakalamalarında büyük bir yükseliş 
kaydedilmiş ve yaklaşık 5 milyon adet ecstasy ele geçirilmiştir. 

Grafik 7 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Ecstasy Yakalamaları, 2016-2018
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8 UNODC World Drug Report 2018, Booklet 3-Anaylsis of Drug Markets, s.54
9 EMCDDA, European Drug Report 2018, s.11
10 EMCDDA European Drug Report 2018
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Grafik 8
2017-2018 Yıllarında Ecstasy Yakalaması Toplam Miktarı, Diğer Kolluk Birimleriyle 
Müşterek Yakalamalar ve Birimlerimizce Yapılan Yakalamaları Gösterir Tablo. 

2018
2017

Ecstasy Yakalamaları

Diğer Kolluk

GMGM

Müşterek

876.396
7.176.133

1.824.229

3.182.861

3.789.470

334.690

2018 yılında, ülkemiz çıkışlı Avustralya’da 500 kg (2.000.000 adet) ecstasy ele geçirilmesi; kaçakçılık 
yöntem ve güzergahlarında önemli değişiklikler yaşandığını göstermektedir. Zira bu yakalama ile ilk defa 
ülkemizden çıkış yönünde ecstasy yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Görsel 10
Hamzabeyli KİBA ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı sahasında, 575.696 adet Ecstasy 
yakalaması, Bulgaristan-Türkiye, Kasım 2018.
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Ülkemiz yakın geçmişe kadar Doğu Avrupa Ülkelerinde üretilerek, Arap Yarımadası’nda yer alan 
ülkelere gönderilmeye çalışılan yasa dışı captagon ticaretinde transit ülke konumunda yer almakta iken; 
son yıllarda başta siyasi istikrarsızlık yaşanan Suriye ve Lübnan gibi bölge ülkelerinde önemli miktarlarda 
captagon üretimi gerçekleştirilmeye başlanmıştır.11

Bununla birlikte, kriminal laboratuvar analizleri sonucunda ele geçirilen captagon görünümlü hapların 
uzun yıllardır “fenitilin” etken maddesi içermediği görülmüştür. Ele geçirilen maddelerde etken madde 
olarak “amfetamin” bulunduğu saptanmıştır. Diğer bir deyişle, captagon kullanıcıları captagon adı altında 
amfetamin içeren farklı maddeleri tüketmektedirler. Bu sebeple, her ne kadar captagon görünümüne 
sahip olsalar dahi “fenetilin” içermemeleri sebebiyle ele geçirilen bu maddelerin teknik açıdan “captagon” 
olarak sınıflandırılmaları mümkün değildir.12

Bu karışıklığın aşılabilmesi amacıyla, uluslararası literatürde bu maddeler sahte captagon 
(fake captagon) veya günümüz captagonu (today’s captagon) olarak adlandırılmakta ve bu şekilde 
anılmaktadır.13

Suriye ve Lübnan’da gerçekleştirilen yasa dışı captagon üretimi, ülkemizin güneyinde yer alan kara 
sınırlarını, kara sınır kapılarını ve limanlarımızı gerek giriş gerekse ülkeden çıkış yönünde olmak üzere çift 
yönlü bir captagon kaçakçılığı tehdidi ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Lübnan ve Suriye’de üretilen captagonun görece küçük partiler halinde ülkemize giriş yaptıktan sonra 
ülke içinde depolanarak, daha büyük partiler halinde başta Suudi Arabistan olmak üzere yarımadada 
bulunan Körfez ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı tahmin edilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen captagon yakalamalarının büyük kısmı, yukarıda 
belirtilen önermeyi destekler biçimde Taşucu’ndan ülkeye giriş yönünde veya İskenderun’da ülkeden çıkış 
yönünde gerçekleştirilmiştir.

Grafik 9 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Captagon Yakalamaları, 2016-2018
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Diğer yandan; yukarıda yer alan grafikte de görülebileceği üzere Genel Müdürlüğümüz birimlerince 
ele geçirilen captagon miktarında 2016 yılından bu yana bir yükseliş trendi gözlemlenmektedir. Genel 
Müdürlüğümüzce ele geçirilmesinde müdahil olunan 11,7 milyon adet captagon, ulusal yakalamaların 
%50’sine tekabül etmektedir.

11 Uyuşturucu Madde Yapımında Kullanılan Ara Kimyasalların Kontrolü Ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle Mücadele Kapasitesinin Gelişti-
rilmesine Yönelik Öneriler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uzmanlık Tezi, s.33

12 a.g.e., s.33
13 a.g.e., s.33



‘18faaliyet
raporu

23https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

Grafik 10
2017-2018 Yıllarında Captagon Yakalaması Toplam Miktarı, Diğer Kolluk Birimleriyle 
Müşterek Yakalamalar ve Birimlerimizce Yapılan Yakalamaları Gösterir Tablo. 

2018
2017

Captagon

Diğer Kolluk

GMGM

Müşterek

10.932.363

962.450

10.749.000

2.995.800

20.609.511
2.592.596

Dünya genelinde en önemli metamfetamin üretim merkezleri Meksika ile Güney Doğu Asya ülkeleridir. 
Avrupa’da metamfetamin üretimi, Çek Cumhuriyeti’nde yoğunlaşmıştır. Bölgemizde yer alan ülkeler 
arasında ise İran’da yüksek miktarda metamfetamin üretildiği bilinmektedir.14 Genel Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilen metamfetamin yakalamalarının büyük çoğunluğu İran’a açılan sınır kapılarımızda ülkeye 
giriş yönünde yapılmış olup son dönemlerde batı kara sınır kapılarımızdan ve ülkemizin batısında yer 
alan limanlarımızdan ülkeye giriş yönünde metamfetamin yakalaması gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
Ülkemizde ele geçirilen metamfetamin maddesinin Uzak Asya ülkelerine gönderilmeye çalışıldığı tespit 
edilmiştir.

SENTETİK ESRARLAR

Sokak ismiyle “Bonzai” olarak bilinen sentetik esrarlar, 13.02.2011 tarihinden itibaren 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış olup, esrar benzeri ancak daha 
kuvvetli etkiye sahip sentetik uyuşturuculardandır. Ülkemize posta yoluyla Çin ve Avrupa ülkelerinden 
gönderilmektedir.

Grafik 11 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Sentetik Esrar Yakalamaları, 2016-2018
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14 A.g.e. s 30
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Genel Müdürlüğümüz birimleri ile diğer kolluk birimleri tarafından müştereken gerçekleştirilen 
çalışmalar neticesinde; 2017 yılında 15 olayda toplam 34 kg, 2018 yılında ise 13 olayda toplam 38 kg 
sentetik esrar yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında diğer kolluk birimleri ile müşterek bir sentetik 
esrar yakalaması bulunmamaktadır.

2017 yılında ulusal kolluk birimlerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; toplam 962 kg 
sentetik esrar yakalaması gerçekleştirilmişken, 2018 yılında %25 artışla 1.204 kg sentetik esrar yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. 

Savcılığa sevk esasına göre Genel Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen çalışmalar göz önüne 
alındığında ise; 2017 yılında 17 olayda toplamda 34 kg sentetik esrar yakalaması gerçekleştirilmiş iken, 
2018 yılında %11 artışla 13 olayda 38 kg sentetik esrar ele geçirilmiştir.

Söz konusu yakalamaların miktar bazında çok küçük bir kısmı posta yolu ile (Hollanda-İspanya ve 
Çin) ülkemize giriş yönünde, büyük bir bölümü ise  havayolu ile (Tayland ve Çin) ülkemize giriş yönünde 
yakalanmıştır.

Görsel 11
İstanbul KİM Ekiplerince Atatürk Havalimanında, Mayıs 2018, 37 kg Sentetik Esrar 
Yakalaması, Çin-Türkiye 

Sentetik esrara yönelik 2017 yılı ile 2018 yılı yakalama verileri karşılaştırıldığında; Genel Müdürlüğümüz 
yakalamaları hemen hemen aynı miktarlarda kalmışken, Jandarma ve Emniyet birimlerince gerçekleştirilen 
yakalama verilerinde bir miktar artış gözlemlenmektedir. 

ASETİK ANHİDRİT

Eroin üretiminde kullanılan temel prekürsör olan asetik anhidrit maddesinin yakalamalarında önceki 
yıllara oranla ciddi bir artış gözlemlenmektedir. 

Ülkemiz, Batı Avrupa ülkeleri kaynaklı asetik anhidrit maddesinin kaçakçılığında transit ülke 
konumunda yer almakta olup söz konusu maddenin kaçakçılığında hedef ülkeler olarak Afganistan ve 
Irak öne çıkmaktadır.

2017 yılında ulusal kolluk birimlerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; toplam 23,3 ton 
Asetik Anhidrit yakalaması gerçekleştirilmişken, 2018 yılında %60 yükselişle 38 ton Asetik Anhidrit 
yakalaması gerçekleştirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz birimleri ile diğer kolluk birimleri tarafından 
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müştereken gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 2017 yılında 9 olayda toplam 16,8 ton; 2018 yılında 
ise 6 olayda toplam 38 ton Asetik Anhidrit yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Grafik 12 Müşterek Yakalama Verilerine Göre GMGM Asetik Anhidrit Yakalamaları, 2016-2018
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Eroin üretiminde kullanılan asetik anhidrit isimli ara kimyasal maddesinin 2018 yılı yakalama verilerine 
bakıldığında; Emniyet birimlerince gerçekleştirilen yakalamaların büyük bölümünün gümrüklü sahalarda 
ilgili birimlerimiz ile müştereken gerçekleştirilen yakalamalar olduğu görülmektedir. 

2. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı İle Mücadele
2.1. Tütün ve Tütün Mamulleri Piyasasına Genel Bakış

Son 5 Yılda Tütün Mamullerinden Elde Edilen ÖTV Gelirlerinde %85,6 Oranında Artış

Kaçak Sigara Oranında %14,9 Azalma ile Birlikte Yasal Tüketim Miktarında %12’yi Aşan Artış

Dünya'da Kaçak Sigara Tüketiminin Yarattığı Vergi Kaybı Yaklaşık 40 Milyar Dolar

Son 5 Yılda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 60 Milyon Paketi Aşan Yakalaması
İle 355 Milyon TL'nin Üzerinde Önlenen Vergi Kaybı

Dünya'da Kaçak ve Sahte Sigara Tüketimi Yıllık Yaklaşık 28,5 Milyar Paket, Avrupa'da ise
2,4 Milyar Paket
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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 yasa dışı ticarete konu olan eşya türlerinin başında gelmektedir.

Sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlaması 
nedeniyle ülke güvenliğine ve kamu düzenine yönelik tehditler içerirken, diğer taraftan da kamu gelirlerinin 
azalmasına ve tütün üreticilerimizin mağdur olmasına yol açmaktadır. Ülke güvenliğine ve milli ekonomiye 
verdiği zararlar ile toplum sağlığı açısından oluşturduğu tehditler nedeniyle sigara kaçakçılığı ile mücadele 
büyük önem arz etmektedir. 

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.

Dünya genelinde ve Avrupa’da yasa dışı tütün mamulü ticaretinin boyutu incelendiğinde, istatistikler 
tüketilen yaklaşık her 10 sigaradan birinin kaçak olduğunu göstermektedir. Sigara kaçakçılığının sebep 
olduğu vergi kaybının ise dünya genelinde 40 milyar Dolar, Avrupa’da 10 milyar Avro olduğu tahmin 
edilmektedir.

Kaçak sigara tüketimine ilişkin yapılan hesaplara göre dünya genelinde yıllık olarak 570 milyar adet 
kaçak veya sahte sigara tüketilirken, Avrupa’da tüketilen sigaraların 48,3 milyar adedinin kaçak veya sahte 
olduğu değerlendirilmektedir. Suç örgütlerince, yasa dışı tütün ticaretinden elde edilen haksız kazanç 
tutarı pek çok ülkenin milli gelirlerini aşmaktadır.

Küresel boyuttaki kaçakçılık yapısı incelendiğinde kaçakçılığa konu edilen 3 eşya türü öne çıkmaktadır;

•  Yasal olarak üretilmelerine rağmen üretimden sonra vergilerinin ödenmemesi sebebiyle yasa 
dışı piyasaya konu olan kaçak tütün mamulleri,

•  Sahte etikete sahip olan, yetkilendirilmemiş marka işaretleri veya isimleri taşıyarak, kaçakçılık 
mevzuatı yanında fikri-sınai mülkiyet haklarını da ihlal eden sahte tütün mamulleri,

•  Hedef ülkede yasal satışı bulunmayan, üretildikleri ülke dışında başka bir ülkede yasa dışı 
piyasaya girmek üzere imal edilen ucuz beyaz sigaralar.

2.2. Ülkemizde Yasa Dışı Tütün Mamulü Piyasası 
Gümrük kapılarında tüm imkânların seferber 

edilmesi suretiyle artırılan kontroller neticesinde yasa 
dışı tütün ve tütün mamulü piyasası büyük ölçüde 
daralmıştır. Boş Paket Araştırması sonuçlarına göre, 
2014 yılında %21’lerde olan kaçak sigara piyasası, 
2018 sonu itibarıyla %5,8’e gerilemiştir. 

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 yerlerine gizlenmiş olan kaçak 
sigaralar ülkemize giriş noktasında ele geçirilmektedir.%5,8

%21

Kaçak
Sigara

Piyasası
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Sigara fiyatlarının yüksek olması sebebiyle tüketicilerin başta sarma tütün olmak üzere alternatif 
ürünlere yöneldiği de görülmektedir. Bu durum, tütün talebini artırmakta ve yasa dışı tütün piyasası da 
buna bağlı olarak genişlemektedir. Bunun önüne geçilmesi amacıyla, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanununda 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.” hükmü eklenmiştir. 
Böylece, yasa dışı yollarla makaron ve yaprak sigara kâğıdının içerisine tütün veya tütüne benzer herhangi 
bir madde koyarak satmak da kaçak tütün ticareti kapsamına alınmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından yapılan son kanun değişikliği ile mezkur maddenin yürürlüğe giriş tarihi Temmuz 2019 olarak 
belirlenmiştir.

Ülkemiz, özellikle Bulgaristan çıkışlı olduğu değerlendirilen ucuz beyaz sigaraların yasa dışı ticaretine 
de maruz kalmaktadır. Bulgaristan menşeli ucuz beyaz sigaraların 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 yasa dışı bir şekilde ülkemize giriş yaptığı 
görülmekteydi. 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” yönündeki düzenlemenin 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 yasa dışı yollarla ülkemize getirilmeye teşebbüs edildiği tespit edilmiştir. Bulgaristan çıkışlı 
sigaraların, başta Çin olmak üzere öncelikle Uzakdoğu’ya sevk edildiği, buradan Singapur üzerinden 
limanlarımıza gönderildiğini doğrulayan olay örnekleri de bulunmaktadır.

2.3. Mücadele Faaliyetleri ve İstatistikler
Sınır kapılarımızın yanı sıra, ülke genelinde diğer kolluk birimleri ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar 

sonucunda, 2014 yılında % 21 seviyelerine kadar çıkan kaçak sigara oranı, 2018 yılı sonu itibarıyla % 5,8 
seviyesine gerilemiştir. Gelinen noktada ülkemizdeki kaçak sigara oranı, Dünya ve Avrupa ortalaması olan 
% 10-15 aralığının çok altına inmiştir. Kaçak sigara oranlarındaki bu hızlı düşüş, sigaradan elde edilen 
vergi gelirinde yaklaşık 4 milyar liralık artış sağlamıştır. 2017 yılında tütün ve tütün mamulleri üzerinden 
tahsil edilen ÖTV miktarı sadece 37,4 milyar TL iken, yapılan başarılı mücadele çalışmalarının da katkısıyla 
2018 yılında 42,7 milyar TL’ye yükselmiştir.

Görsel 12 Sigara Kaçakçılığı Eğitimleri, İzmir
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Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 
İcraatları kapsamında, tütün ve tütün 
mamulleri kaçakçılığıyla mücadele 
faaliyetleri çerçevesinde, Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde 
görev yapan 655 personele eğitim 
verilmiştir. Eğitim programı kapsamında 
ülkemizde ve bölgemizde tütün ve tütün 
mamulleri kaçakçılığı fiillerinin yapısı, 
arz ettiği özellikler, nedenleri, yöntemleri, 
risk unsurları ve mücadelede gelinen 
aşama ile daha etkin bir mücadele için 

yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) mevzuat ve uygulamaları konusunda Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile yürütülen işbirliği çalışmaları kapsamında; 12-15 Kasım 2018 tarihlerinde merkez ve taşra 
birimlerinden 75 gümrük muhafaza memurunun katılım sağladığı bir eğitim programı düzenlenmiştir. 
Eğitim süresince BÜİS mevzuatının yanı sıra mobil bandrol denetim cihazlarının kullanımı ve uygulamada 
karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin konularda kapsamlı bilgiler verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında; 

• 15 milyon 730 bin 259 paket sigara,
• 33,3 ton tütün,
• 146.717 adet puro,
• 45 milyon 49 bin 263 adet sigara kâğıdı, sigara filtresi ve sigara bandrolü, 
• 82 bin 633 adet elektronik sigara,

ele geçirilmiştir. 2016 yılında 113 milyon lira olan kaçak sigara yakalama değeri, 2017 yılında 123 milyon 
liraya yükselmiştir. 2018 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 artışla 141 milyon lira değerine 
ulaşmıştır.

Grafik 13 Ele Geçirilen Tütün Mamulleri Değeri (TL)
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Görsel 13 BÜİS Eğitimi, Ankara
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Sigara, yasal piyasada satışa en çok konu edilen tütün mamulü olması sebebiyle yasa dışı piyasada 
da en çok ele geçirilen üründür. 2017 yılında; 13,9 milyon paket olan sigara yakalama miktarı, 2018 yılında 
15,7 milyon pakete yükselmiştir.

Grafik 14 Sigara Yakalamaları (TL)
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2018 yılı içerisinde, sigaranın yanı sıra son dönemlerde kullanımı artmakta olan elektronik sigara 
yakalamalarında yaşanan artış da göze çarpmaktadır. Son yıllarda dünya çapında özellikle sigarayı 
bırakmak isteyen tüketicilere yönelik yürütülen elektronik sigara kullanımını teşvik stratejisi ve elektronik 
sigaranın sigaraya nazaran daha az zararlı olduğuna dair söylemler sonucunda talep artmış, talebe bağlı 
olarak elektronik sigara yakalamaları geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat artış göstermiştir. 2018 yılı 
içerisinde 82.633 adet elektronik sigara yakalanmış olup söz konusu elektronik sigara yakalamalarının 
çoğu havalimanlarında veya şehir içinde yürütülen operasyonlar kapsamında ele geçirilmiştir. 

Grafik 15 Elektronik Sigara Yakalama Miktarları (Adet)
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Yakalama Örneği

Yapılan istihbari çalışmalar 
neticesinde, Bursa ili şehir merkezinde 
bulunan belli başlı alışveriş 
merkezlerinde yer alan ‘Tobacco 
Shop’ tabelalı işyerlerinde yapılan eş 
zamanlı operasyonlarda, piyasa değeri 
toplam 150.000 TL olan ve çoğunluğu 
tanınmış lüks markalardan oluşan 
muhtelif miktarlarda elektronik sigara, 
elektronik sigara kartuşu, elektronik 
sigara likidi, elektronik sigara kılıfı, 
elektronik sigara coili, sigarillo, sigara 
kağıdı, puro, sigara filtresi, sigara, pipo 
tütünü, puro nemlendirici, sigara sarma 
makinası ve nargile tütünü cinsi eşyaya 
el konulmuştur.

2.4. Kaçakçılık Fiilleri Analizi
2018 yılında ele geçirilen tütün ve tütün mamullerinin olay yeri bazında dağılımı incelendiğinde, 

olayların % 61’inin 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. 

Grafik 16 Tütün Mamulleri Yakalamalarında Olay Yeri Dağılımı
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Şehir içi operasyonlar ve şehirlerarası yollarda yapılan yakalamalar, olay sayısı bakımından %20 
oranla ikinci sırada yer almaktadır. İstihbari faaliyetler neticesinde belirlenen şüpheli işyerleri ve depolarda 

Görsel 14
Bursa İlinde Yürütülen Operasyonlarda Ele 
Geçirilen Tütün ve Tütün Mamulleri
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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. 
Özellikle “Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı” kapsamında Bakanlığımız birimlerince 
yürütülen 986 adet denetim faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen yakalamalar, şehir içi olay sayılarının 
artışında önemli rol oynamıştır.

Havalimanları ise sigara, puro ve e-sigara gibi tütün mamullerinin en fazla yakalandığı gümrüklü 
sahaların başında gelmektedir. Yakalamaların %16’sı havalimanlarında gerçekleşmiştir. Yolcuların 
bagajlarında veya üzerlerinde gizlenerek ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan tütün mamulleri, 
gerek riskli yolcuların tespitine imkân veren “Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı” üzerinde yapılan analiz 
ve incelemeler gerekse havalimanlarında görevli gümrük muhafaza memurlarının dikkati sayesinde tespit 
edilebilmektedir. 

Deniz yoluyla yapılan yakalamalar ise tüm yakalamaların olay sayısı bazında %2’sini oluşturmasına 
rağmen denizlerde ve limanlarında el konulan tütün mamullerinin değerinin tüm yakalamaların % 28’ini 
oluşturduğu görülmektedir. 

Yakalama Örneği

2018 yılında en yüksek miktardaki sigara kaçakçılığı tespitlerinden biri İstanbul Haydarpaşa Limanında 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yakalama olayında, Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Jebel Ali Serbest 
Bölgesinden, Haydarpaşa Limanına gelen konteynerler şüphe üzerine tarama sistemleri vasıtasıyla ve 
fiziki olarak kontrole tabi tutulmuş ve kontrol neticesinde 5 konteynerde farklı markalarda toplam 23 
Milyon TL değerinde 2 milyon 500 bin paket sigara ele geçirilmiştir.

Görsel 15 Haydarpaşa Limanında Ele Geçirilen 2,5 Milyon Paket Sigara
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Yakalama değeri bakımından değerlendirildiğinde, kara kapılarında yapılan yakalamalarda el konulan 
tütün mamullerinin değerinin tüm yakalamaların %57’sini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Deniz limanlarında 
yapılan yakalamalar, toplam yakalama değerinin % 28’ini, havalimanlarında gerçekleştirilenler ise % 4’ünü 
oluşturmaktadır.

Deniz yoluyla yapılan sigara kaçakçılığında en fazla kullanılan Türk kara sularında ve açık denizde 
gemilerden balıkçı tekneleri ve yatlara kaçak sigara aktarımı yönteminin yanı sıra son dönemlerde 
konteynerler vasıtasıyla kaçakçılık girişimlerinde bir artış trendi göze çarpmaktadır. Bu yöntem ile 
gerçekleştirilen kaçakçılık girişimleri ile daha etkin mücadele edebilmek ve operasyonel kapasiteyi 
artırabilmek amacıyla başta deniz devriye ekiplerinin faaliyetlerinden, Liman Tek Pencere ve Konteyner 
ve Liman Takip Sistemlerinden azami ölçüde istifade edilmektedir.

Grafik 17 Sigara Yakalamalarında Olay Yeri Dağılımı
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2.5. Mevzuat Düzenlemeleri ve Eylem Planları
2.5.1. Tek Tip Paket Uygulaması

05.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında getirilen düzenleme ile Türkiye’de üretilen veya ithal 
edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu, 
paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dâhil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart 
paket biçiminde piyasaya arz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre marka, paketin 
sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılmalıdır. Paketlerin üzerine 
markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulması yasaklanmıştır. Bu kurallar birden fazla paketi bir 
arada bulunduran tütün ürünleri kutuları için de geçerlidir. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri için 7 aylık bir uyum süresi tanınmıştır. 

Düzenleme ile ayrıca ülkemizde üretilen tütün ürünlerinin üzerinde bulunması zorunlu olan uyarıcı 
işaretler için ayrılan alan, toplam yüzeyin “yüzde altmış beşinden” “yüzde seksen beşine” yükseltilmiştir.

Standart paket uygulamasına daha önce geçmiş olan Avustralya, Fransa, İrlanda, Macaristan 
ve Slovenya gibi ülkeler arasında yerini alan ülkemizde, bu uygulama sayesinde sigara kullanımının 
özendirilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
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2.5.2. Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin (TKÇS) “Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı 
Ticareti” başlıklı 15. maddesi kapsamında 2012 yılında Seul’de düzenlenen “5. Taraflar Konferansında 
(COP-5)” kabul edilen “Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticaretini Önlemeye Yönelik Protokol”, ülkemizle 
birlikte 40 ülke tarafından kabul ve onay safhalarının sonuçlandırılmasıyla, 25.09.2018 tarihinde yürürlük 
kriterlerini tamamlamıştır.

Protokol, tütün kontrol politikaları ve toplum sağlığına yönelik önemli tehditler doğuran yasa dışı 
tütün ürünleri piyasasına karşı mücadeleyi amaçlamaktadır. Protokol kapsamında, tütün ürünlerinin 
tarladan nihai tüketiciye kadar arz zincirinin bütün aşamalarının kontrol edilebilmesine yönelik tedbirlere 
yer verilmekte ve tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla alınması gereken 
önlemler sıralanmaktadır. Söz konusu önlemlerin başında; taraf ülkelerde kapsamlı bir izleme ve takip 
sisteminin oluşturulması; üretim, ticaret, sevkiyat, kaçakçılıkla mücadele süreçlerine ilişkin bilgilerin 
Sözleşme Sekretaryası ve diğer taraflarla paylaşımını öngören bir küresel paylaşım ve işbirliği sisteminin 
tasarlanması gelmektedir. Ayrıca, kolluk birimleri arasında uluslararası işbirliği ile karşılıklı idari ve adli 
yardımlaşmanın geliştirilmesi gibi alanlarda da çok sayıda önlem bulunmaktadır.

Söz konusu Protokol, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 437 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde 25 Eylül 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

3. Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele
3.1. Petrol Piyasasına Genel Bakış
Türkiye’nin enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan petrol ürünleri; ulaşım, inşaat, altyapı ve 

sanayi gibi birçok sektörde, üretimden nihai tüketime kadar her aşamada yaygın bir şekilde kullanılmakta; 
dolayısıyla petrol piyasasındaki gelişmeler ülkemizin ekonomik kalkınma ve gelişim sürecini doğrudan 
etkilemektedir. Bu doğrultuda, piyasanın istikrarlı biçimde sürdürülmesi ve kaçakçılık fiillerinin tehdit ve 
risklerinin minimize edilmesi ekonomik güvenlik bakımından büyük önem arz etmektedir.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren aktörlerin sayısı ve ekonomiye katkıları, bu piyasanın önemini 
bir kez daha gözler önüne sermektedir. 2018 yılı itibarıyla 91 dağıtıcı, 98 depolama tesisi ve 12.944 bayi 
lisansı sahibi petrol piyasasında faaliyette bulunmaktadır. Bu lisans sahiplerinin sağladığı istihdam 
katkısına ilaveten 2018 yılı toplam vergi gelirinin %9’unu ve ÖTV gelirlerinin %42’sini oluşturması sektörün 
önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Petrol piyasasını akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleri olarak ayırmak mümkündür ve piyasadaki 
eşya türleri ÖTV Kanunu’na ekli I sayılı listede düzenlenmiştir.

Listenin;

- (A) Cetveli’nde akaryakıt cinsi eşya, 

- (B) Cetveli’nde ise akaryakıt harici petrol ürünleri sıralanmaktadır.
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3.2.Petrol Piyasası Dış Ticareti Verileri 
Tablo 3 Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İthalatı (ton)

Eşya 2014 2015 2016 2017 2018

Ham Petrol 17.340.794 24.323.457 24.927.297 21.373.843 20.970.669

Benzin 1.548 9 0 0 0

Motorin 11.895.181 11.679.976 12.285.419 13.320.632 13.869.721

Fuel Oil 1.034.704 903.735 1.162.858 822.562 557.433

Havacılık Yakıtı 763.238 166.293 341.283 196.899 448.782

Toplam 29.619.225 31.035.465 37.073.470 35.713.936 35.846.605

Tablo 4 Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İhracatı (ton)

Eşya 2014 2015 2016 2017 2018

Ham Petrol 7,5 3 2 1 2

Benzin 1.992.999 3.131.344 2.891.468 3.133.086 2.438.124

Motorin 59.947 28.481 65.302 254.194 145.910

Fuel Oil 1.198.417 1.020.781 347.962 378.450 493.406

Havacılık Yakıtı 3.117.095 3.746.675 3.516.980 3.837.263 3.854.826

Denizcilik Yakıtı 2.405.666 2.465.151 2.162.037 2.093.899 1.807.160

Toplam 8.774.132 10.392.435 8.983.751 9.696.892 8.739.428

Tablo 5 Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İthalatı (ton)

Eşya 2014 2015 2016 2017 2018

Baz Yağ 579.126 495.501 379.929 399.781 379.251

Madeni Yağ 134.587 131.988 163.947 169.157 169.721

Solvent 306.259 399.949 381.790 373.698 358.323

Müstahzarlar 48.714 91.100 48.894 56.233 49.756

Diğerleri 2.343.757 2.461.273 2.883.624 3.968.573 4.482.285

Toplam 3.412.443 3.579.811 3.858.184 4.967.442 5.439.336

Tablo 6 Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İhracatı (ton)

Eşya 2014 2015 2016 2017 2018

Baz Yağ 3.251 4.625 776 6.633 8.730

Madeni Yağ 169.837 143.833 145.456 157.290 171.392

Solvent 691.220 846.313 1.083.976 930.231 725.897

Müstahzarlar 8.724 8.562 6.746 7.080 7.357

Diğerleri 58.735 73.981 9.104 56.556 107.921

Toplam 931.767 1.077.314 1.246.058 1.157.790 1.021.297
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3.3.Akaryakıt Kaçakçılığı Sorunu
Türkiye’de farklı sektörlerde karşılaşılan ve ülke ekonomisine büyük oranda zarar veren kaçakçılık 

türlerinden birisi de akaryakıt kaçakçılığıdır. Akaryakıt sektöründe haksız ticari kazanç elde etmek amacıyla 
vergi kaçırmak suretiyle kamu maliyesine ve genel anlamda ülke ekonomisine zarar verilmektedir. Ayrıca 
bu yöntemle piyasaya standart dışı, kalitesiz akaryakıt sunulmakta ve böylelikle toplum ve çevre sağlığı 
tehdit edilmekte, tüm bunlara ek olarak yasalara uygun faaliyet gösteren firmalar karşısında haksız 
rekabet ortamı yaratılmaktadır.

Akaryakıt kaçakçılığının temel sebepleri; 

• Akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi yükü,

• Komşu ülkelerde akaryakıtın ülkemiz piyasasından daha ucuza satılması,

• Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle transit petrol ürünü geçişlerinin risk taşıması, 

• Komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar ve sınırların diğer tarafında oluşan belirsizlik ortamına bağlı 
yaşadışı faaliyetlerin kontrol altına alınamaması,

olarak sıralanabilir.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde koordinasyon görevi verilen Ticaret Bakanlığı, 
“Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı” ile “2012/19 Sayılı Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele 
Konulu Başbakanlık Genelgesi” çerçevesinde faaliyetlerini tüm mücadeleci kurumların katılımı ile 
yürütmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede koordinasyonu üstlendiği süreçte;

• Mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ile kaçakçılık fiillerine yönelik caydırıcılığın artırılmasına yönelik 
mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiş,

• Mücadeleci birimlerin idari ve teknik kapasitelerinin artırılması sağlanmış,

• Piyasada ve sınırlarda uygulanan denetimlerin kapsamı ve etkinliği artırılmış,

• Kurumlar arasında kaçakçılıkla mücadele konusundaki işbirliği kapasitesi ve kabiliyeti geliştirilmiş,

• Çok boyutlu ve kapsamlı bir mücadele stratejisi yürütülerek akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 
faaliyetlerinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

3.4.Akaryakıt Kaçakçılığına Yönelik Mücadele Çalışmaları 
3.4.1. Piyasaya İlişkin Denetimler 

2018 yılında, Bakanlığımızda görevli 512 
adet petrol ve LPG piyasası denetçisinin iştirak 
ettiği ve ağırlıklı olarak akaryakıt istasyonlarını 
kapsayan denetimler çerçevesinde, ulusal 
marker kontrol cihazlarının da kullanımıyla 
1.649 adet akaryakıt istasyonu ve diğer tesis 
denetlenmiştir. Söz konusu denetimlerde 
toplam 26.018 adet akaryakıt numunesi 
alınmış ve 416 ton kaçak akaryakıta el 
konulmuştur. Ayrıca, sınır kapılarımızdan 
geçiş yapan araçların yakıt depolarına yönelik 

2018 yılında 1.649 akaryakıt 
istasyonu ve tesis denetlenmiş; 
söz konusu denetimler 
neticesinde 416 ton kaçak 
akaryakıta el konulmuş ve 
53 bin 663 ton standart depo 
muafiyeti fazlası akaryakıt 
tespit edilmiştir.

“ “
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yürütülen denetimler neticesinde, 141.591.393 TL değerinde 53 bin 663 ton standart depo muafiyeti 
fazlası akaryakıt tespit edilmiştir. 

Grafik 18 2018 Yılında Taşra Teşkilatınca Gerçekleştirilen Denetim Sayıları (Adet)
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3.4.2. Akaryakıt Kaçakçılığı Mücadele Veri Tabanı (AKBİS) Projesi

Akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili yakalama verilerinin internet üzerinden kaydedilmesine, on-line olarak 
veri girişi, sorgu ve analiz yapılabilmesine imkân sağlayan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Veri Tabanı 
Projesi “Akaryakıt Bilgi Sistemi (AKBİS)”, Bakanlığımızca tamamlanarak 2017 yılı sonu itibariyle tüm 
mücadeleci kurumların kullanımına açılmıştır.

Denetimi gerçekleştirilen istasyon ve 
tesisler, ele geçirilen akaryakıt tür ve miktarı, 
zanlılar ve taşıtlara ait bilgiler ile petrol 
piyasasına yönelik verilerin tutulması ve diğer 
mücadeleci birimlerle paylaşılması amacıyla 
oluşturulan Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele 
Veri Tabanına, Gelir İdaresi Başkanlığı, 
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile İçişleri 
Bakanlığı’nın (Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı) entegrasyonu sağlanmış ve 
gerekli kullanıcı eğitimlerinin büyük bir kısmı 
tamamlanmıştır. Sisteme henüz dahil olmayan 
diğer kurumların entegrasyonu için ise gerekli 
teknik altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.

Bakanlığımızca denetimi 
gerçekleştirilen istasyon ve 
tesisler, ele geçirilen akaryakıt 
tür ve miktarı, zanlılar ve 
taşıtlara ait bilgiler ile petrol 
piyasasına yönelik verilerin 
tutulması ve diğer mücadeleci 
birimlerle paylaşılması 
amacıyla oluşturulan Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile Mücadele Veri 
Tabanına (AKBİS), 2017 yılı 
sonu itibariyle tüm mücadeleci 
kurumların kullanımına 
açılmıştır.

“

“
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3.4.3. Sayaç Uygulaması

Akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilebilecek olası suiistimallerin önlenmesi ve antrepolara 
akaryakıt giriş ile antrepolardan çıkışlarının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla Akaryakıt Kaçakçılığıyla 
Mücadele Eylem Planında “Akaryakıt antrepolarının deniz giriş noktalarına uluslararası standartlara uygun 
sayaçlar takılması” eylemine yer verilmiştir.

Bahse konu eylem maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 1 Seri No’lu Sayaç İşlemleri 
Tebliği, 15.02.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede; sıvılaştırılmış petrol gazı dahil olmak 
üzere petrol ve akaryakıt cinsi dökme eşyanın akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan 
çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına, söz konusu mevzuatla belirlenen özelliklere sahip 
sayaç sisteminin kurulması öngörülmüştür. Tebliğ’in uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümü, 
tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak ise 09.04.2018 tarihinde 
Ticaret Bakanlığı Mülga Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/2 sayılı “Sayaç İşlemleri” konulu 
Genelgesi yayınlanmıştır.

2018 yılı sonu itibariyle; 70 adet akaryakıt antreposunun 60’ında; 21 LPG depolama tesisinin 20’sinde 
sayaç sistemi kurulmuştur. Böylece, antrepolara akaryakıt girişleri ve antrepolardan akaryakıt çıkışları 
sayaç sistemi vasıtasıyla ölçülmekte ve kontrol altında tutulmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tesislerde ayrıca 
test, kalibrasyon ve sertifikalandırma çalışmaları devam etmektedir.

3.5. 2018 Yılı Kaçak Akaryakıt Yakalamalarına İlişkin Analiz
Bilinen klasik kaçakçılık yöntemlerinden ziyade, son dönemlerde; ülkemize yasal olarak girişi 

sağlanan akaryakıt veya akaryakıt harici petrol ürünlerinin ve ÖTV istisnası sağlanan havacılık ve denizcilik 
yakıtlarının, mali kayıtları üzerinde oynama yapılarak kayıt dışı satışı suretiyle muafiyet hükümlerinin ihlal 
edildiği ve ÖTV kaçakçılığı yapıldığı yöntemler dikkati çekmektedir. 2018 yılında, 19 milyon 367 bin TL 
değerinde toplam 11 bin 520 ton kaçak akaryakıt tespit edilmiştir. 

2018 yılında kaydedilen 11.520 ton kaçak akaryakıtın; 10.598 tonu dosya üzerinden tespit edilmiş, 922 
tonu ise fiziki olarak el koyma şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen fiziki yakalamaların 
890 tonu akaryakıt ( Benzin, Fuel oil, LPG, Motorin) ve 33 tonu ise akaryakıt harici petrol ürünüdür (base 
oil, madeni yağ, ve white spirit). 

Risk analizi, istihbarat ve soruşturma raporları çerçevesinde dosya üzerinden gerçekleştirilen kaçak 
akaryakıt tespitlerinde; yoğunlukla akaryakıt harici petrol ürünlerinin (base oil, spindle oil, heavy neutral, 
ligt neutral ve benzeri) ÖTV muafiyeti ile üretimde kullanılmak üzere ithal edildiği; üretimde kullanılmadığı 
halde üretim yapılmış gibi göstermek amacıyla sahte belgeler düzenlendiği; ithal edilen akaryakıt harici 
petrol ürününü diğer akaryakıt ürünleriyle karıştırmak suretiyle ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak 
üzere yurtiçi piyasaya satıldığı; elde edilen hasılatın sahte madeni yağ faturaları tanzim edilmek yoluyla 
gizlendiği; ve ÖTV kaçakçılığı yapıldığı görülmüştür.
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Yakalama Örneği

13.09.2018 tarihinde, Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama 
Ekibi tarafından yürütülen rutin arama, kontrol ve ölçümler sonucunda, toplam gümrüklenmiş değeri 1 
milyon 805 bin TL olan beyan fazlası 356 ton fuel oil ile 59 ton motorin tespit edilmiştir.

Görsel 16  Zonguldak, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, Eylül 2018

Yakalama Örneği

Bakanlığımız Alo 136 Gümrük İhbar Hattına gelen bir ihbarı değerlendirmek üzere, İskenderun 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, 02.06.2018 tarihinde Savcılık 
talimatı üzerine kaçak akaryakıt satışı olduğu değerlendirilen bölgeye gidilerek olaya müdahale edilmiştir. 
Söz konusu olay yerinde yapılan ulusal marker ölçümleri neticesinde, 15.250 litre markersiz akaryakıt 
cinsi eşya tespit edilmiştir.

Görsel 17 İskenderun, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, Haziran 2018
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4. Alkollü İçki Kaçakçılığı İle Mücadele
4.1. Alkollü İçki Kaçakçılığı Sorununa Genel Bakış
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 sebeplerle 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. 

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, “yasa dışı 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.15

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, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün önceliklerinden birini oluşturmaktadır.

2018 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen işbirliği çalışmaları kapsamında düzenlenen 
Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) Eğitim Programı, bu kaçakçılık türü ile mücadele kapasitesine katkı 
sağlamıştır. 

4.2. Yakalamalar
Son yıllarda alkollü içkideki ÖTV artışları karşısında tüketicilerin piyasadan bandrollü ürün almak 

yerine evlerde kendi alkollü içkilerini üretmeye yöneldiklerine ilişkin tespitler mevcuttur. Kayıt dışı üretim 
de denen ve Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli lisans ve izinler alınmadan, denatüre edilmemiş 
etil alkol kullanılarak yapılan bu tip alkollü içkiler, kişi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek ciddi 
birtakım zararlar barındırmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2018 yılında Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde yalnızca ülkeye kaçak-bandrolsüz içki girişlerine değil, aynı 
zamanda merdiven altı tabir edilen kayıt dışı üretimlere de yoğunlaşılmıştır. Duyarlı vatandaşlarımızca 
ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına iletilen ihbarlar sayesinde, denetimler sonucu el konulan içki 
miktarı litre bazında artış göstermiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde 11.265.103 TL değerinde 104.079 litre 
kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla kıyasla yakalama olay sayısında bir miktar azalma olsa 
da ele geçirilen kaçak içki miktarı önceki yıl miktarının 2 katının üzerinde gerçekleşmiştir.

15 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı R.G. 7061. Yürürlük 01.07.2018
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Grafik 19 2016-2018 Yılları İçki Yakalamaları

2016 2017 2018
Olay Sayısı 
Miktarı (Lt.)
Değeri (TL)

215
444.741

14.391.076

227
41.656

3.836.287

206
104.079

11.625.103

Gerçekleştirilen yakalamalar gümrük kapıları 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.

Grafik 20 Olay Yeri Bazında Alkollü İçki Yakalamalarının Dağılımı

47%
Kara Kapısı

1%
Diğer

24%
Havalimanı

16%
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12%
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Alkollü içki kaçakçılığının genellikle;

•  Kara kapılarında alkollü içkilerin beyan edilmeden TIR’ların veya binek araçların içine farklı 
noktalara gizlenerek veya meşrubat türü alkolsüz içki olarak beyan edilerek ülkeye sokulmaya 
çalışıldığı,

•  Yolcu beraberi muafiyet limitlerinin aşılması suretiyle yolcu bagajları içerisinde alkollü içki 
gizlendiği,

•  Limanlarda deniz turizminin geliştiği kıyı şeridinde yatların içerisine alkollü içki gizlendiği 
gözlemlenmektedir.
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Yakalama Örneği 

İstanbul ili Eminönü ilçesinde bulunan bir han içerisinde koliler içinde cam şişelerin olduğu ve akşam 
saatlerinde 3-4 kişinin buraya gelerek şişelere içki dolumu yaptıkları ve şişelere bandrol etiket yapıştırdıkları 
bilgisi üzerine; İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir operasyon 
başlatılmış, yapılan operasyonda toplam 55.618 TL değerinde 315 şişede 362 litre bandrolsüz alkollü içki 
tespit edilmiştir.

Görsel 18 İstanbul, Alkollü İçki Yakalaması

Yakalama Örneği 

Gerek kaçakçılıkla mücadele ve toplum sağlığının korunması, gerekse ülke turizminin korunabilmesi 
anlamında önemli bir yakalama da İzmir ilinde gerçekleştirilmiştir. Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince Çeşme ilçesinde yer alan beş yıldızlı bir otelde sahte içki üretildiği 
ihbarı üzerine, ekiplerce yapılan operasyonda otel kampüsü içerisinde yer alan depo, lojman, mutfak ve 
diğer eklentilerde yapılan incelemede beyaz bidonlar içerisinde kaçak alkol, şişelere doldurulmuş kaçak 
alkol ve farklı markalara ait boş içki şişeleri ele geçirilmiştir. 

Görsel 19 Çeşme, Alkollü İçki Yakalaması
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5. Tıbbi Malzeme ve İlaç Kaçakçılığı İle Mücadele
Tıbbi malzeme ve ilaçların ülkemize ithalatı ve dağıtımı özel hükümler çerçevesinde 

gerçekleştirilmektedir. İnsan sağlığı açısından önem arz eden bu ürünlerin yasa dışı ticarete konu edilmesi 
halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Yasa dışı piyasada satılan ilaçlarda, ilaç içeriğinde bulunması gereken etken maddelerin bulunmaması, 
farklı etken maddelerin yer alması, yanlış bileşimlerde etken maddelerin varlığı gibi örneklere sıklıkla 
karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla, yasa dışı piyasadan temin edilen ilaçların kullanımında hastaya olumlu 
hiçbir etki yapmadığı gibi, içeriğindeki toksik maddeler sebebiyle zehirlenmelere neden olabilmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından tıbbi malzeme ve ilaçların kaçakçılığı ile mücadelesi 
yönünde çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Her yıl yürütülen özverili çalışmalar neticesinde ele 
geçirilen çeşitli tıbbi ilaçlar arasında zayıflama ilaçları, vitaminler, bitkisel ilaçlar, cinsel sağlık ürünleri ve 
muhtelif tıbbi malzeme yer almaktadır. 

Tablo 7 2016-2018 Yılları Arasında Tıbbi Malzeme ve İlaç Toplam Olay Sayısı ve Değeri (TL)

YILLAR OLAY SAYISI DEĞERİ (TL) 

2016 179 43.665.533

2017 228 69.503.749

2018 200 55.571.302

Görsel 20 Doğubeyazıt, 1.482.900 adet zayıflama hapı, Ekim 2018

6. Gıda Kaçakçılığı İle Mücadele
Çay, ceviz, bitkisel yağ, et ve et ürünleri başta olmak üzere Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılı içerinde 

148 milyon 183 bin TL değerinde 57 bin 369 ton gıda yakalaması gerçekleştirilmiştir. Yüksek vergi 
yükünden kaçınmak amacıyla, eşyayı beyan etmeyerek ülkeye sokmaya çalışmak veya transit rejimi 
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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. 

Tablo 8 2016-2018 Yılları Arasında Yakalanan Gıda Kaçakçılığı Değer (TL) ve Miktarı (kg) 

YILLAR OLAY SAYISI MİKTARI (KG) DEĞERİ (TL) 

2016 302 81.975.622 207.508.229

2017 377 73.118.749 169.862.397

2018 218 57.369.285 148.183.744

Grafik 21 2016-2018 Yılları Arasında Yakalanan Toplam Gıda Miktarı (ton) 
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ÇAY KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

En fazla suiistimal edilen gıda türünün başında çay yer almaktadır. Ülkemize özgü bir tür olan çay 
kaçakçılığı alanında, 2018 yılında 4 milyon 466 bin TL değerinde 112 ton çay yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Tablo 9 2016-2018 Yılları Arasında Yakalanan Toplam Çay Miktarı (kg) 

YILLAR OLAY SAYISI KG

2016 68 176.318

2017 87 131.575

2018 59 111.993
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Görsel 21 Hamzabeyli, TIR İçerisinde Çay Yakalaması, Aralık 2018

ET KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Ülkemizin et ithalatına başlamasıyla birlikte son dönemde et kaçakçılığı olaylarında ciddi bir düşme 
meydana gelmiştir. 2018 yılında 15 olayda toplam 329 tonluk kaçak et ve sakatat ürününe gümrük 
muhafaza birimlerince el konulmuştur. 

Tablo 10 Yıllara Göre Et ve Sakatat Kaçakçılığı Toplam Yakalama Miktarı (kg)

YILLAR OLAY SAYISI KG

2016 56 570.198

2017 31 414.812

2018 15 329.808

Görsel 22 Cilvegözü, TIR İçerisinde 21,5 Ton Kaçak Et, Nisan 2018



‘18faaliyet
raporu

45https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

BİTKİSEL ve HAYVANSAL YAĞ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, 2018 yılında 16 milyon 530 bin TL değerinde 3.698 ton 
bitkisel ve hayvansal yağ yakalaması yapılmıştır. 

Tablo 11 Yıllara Göre Bitkisel ve Hayvansal Yağ Kaçakçılığı Toplam Yakalama Miktarı (kg)

YILLAR OLAY SAYISI KG

2016 9 39.187.451

2017 15 19.292.730

2018 6 3.698.797

KURUYEMİŞ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE

Üzerlerindeki yüksek gümrük vergilerinden dolayı kaçakçılığa sıklıkla konu edilen gıda türlerinden 
birisini de kuruyemişler oluşturmaktadır. 2018 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
1.351 ton kuruyemiş yakalaması gerçekleştirilmiştir. Ele geçirilen kaçak kuruyemişin toplam değeri 24 
milyon 876 bin liradır.

Tablo 12 Yıllara Göre Kuruyemiş Kaçakçılığı Toplam Yakalama Miktarı (kg)

YILLAR OLAY SAYISI KG

2016 53 1.846.264

2017 55 4.775.872

2018 21 1.351.922

7. Tekstil Kaçakçılığı İle Mücadele
7.1. Tekstil Kaçakçılığı ile Mücadelenin Önemi
Tekstil kaçakçılığı, ülkemizde tekstil cinsi eşyada belirli türlerde uygulanan ilave gümrük vergisinden 

kaçınmak amacıyla menşe ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) saptırması başta olmak üzere 
çeşitli yöntemler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kaçakçılık türü, ortaya çıkan 
yüksek miktarda vergi kaybı ve oluşan haksız rekabet ortamı ile ülke ekonomisine zarar verirken; sahte 
ve kalitesiz tekstil ürünlerin ithali ile insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
tekstil sektöründe yasa dışı ticaretin önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi, ülke 
ekonomisinin geleceği ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda, 2018 yılında tekstil kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, kumaş, kıyafet 
ve muhtelif tekstil ürünleri başta olmak üzere, 261 farklı olayda toplam 149.075.407 TL değerinde kaçak 
tekstil ve tekstil ürünü eşya tespit edilmiştir. Söz konusu yakalama değeri, 2017 yılına kıyasla %175 
oranında artış göstermiştir. 

2018 yılında gerçekleştirilen yakalamaların 208’i ülkeye girişte yapılan rutin kontroller ve risk 
analizi çalışmaları neticesinde; 53’ü ise istihbari çalışmalar ve veri kaynakları üzerinden gerçekleştirilen 
incelemeler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. 
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Tablo 13 2016-2018 Yılları Arası Tekstil Yakalamaları (TL)

2016-2018 YILLARI ARASI TEKSTİL YAKALAMALARI (TL)

CİNSİ 2016 2017 2018

Ayakkabı-Çanta-Cüzdan 22.980.691 10.718.407 8.262.944

Giyim aksesuarı 27.394.773 23.754.626 4.268.566

Giyim eşyası 19.283.926 12.858.608 31.593.773

Halı 1.307.895 726.037 287.962

İplik 165.202 8.173.499 731.031

Kumaş 44.807.520 7.923.439 52.637.571

Mefruşat 665.041 54.892 -

Muhtelif Tekstil 570.169.903 21.193.058 51.278.741

GENEL TOPLAM 686.774.951 85.402.567 149.060.588

Yakalama Örneği

11.10.2018 tarihinde İzmir ilinde Gümrük Muhafaza personelince yürütülen risk analizi çalışmaları 
neticesinde; 464 adet koli içerisinde 10.259 adet kışlık mont cinsi eşyanın beyannamesinde İtalyan menşeli 
olarak beyan edildiği, ancak montlar üzerinde menşe ibaresi bulunmadığı ve bazı koliler içerisinde ise Çin 
menşeli eşya olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu kışlık mont cinsi eşyaya el konulmuştur. Aynı Antrepoda, 
aynı eşyanın devamı olan 12.260 adet daha Çin menşeli kışlık mont olduğu görülmüş ve ilgili Gümrük 
idaresi tarafından idari işlem yapılmıştır. 

Görsel 23 İzmir, Kışlık Mont Yakalaması, Ekim 2018
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Yakalama Örneği

Bakanlığımız Alo 136 İhbar hattına gelen bir bildirimde, bir antrepoda bekleyen bir firmaya ait iki 
konteyner eşya üzerinde Çin meşeli ibaresinin yer almasına rağmen düşük vergi ödemek amacıyla 
Malezya menşeili olarak beyan edileceği öğrenilmiştir. Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen istihbari 
çalışmalar neticesinde, firmanın daha önce de benzer şekilde ithalat işlemlerinde yanıltıcı beyanlarla 
işlem yaptığı ürünleri iki farklı depoda bulundurduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine 2 farklı depoda 
yapılan aramada 22.640 adet “işçilerin çalışırken giydikleri fosforlu kumaş ve bantlardan oluşan giysi” 
cinsi eşyaya el konulmuştur. Söz konusu firmanın ibraz ettiği serbest dolaşıma giriş beyannameleri 
incelendiğinde; Ürün Güvenliği ve Denetimi 2018/11 sayılı tebliğ gereğince TAREKS’ e tabi olan belirli 
bir GTİP’inde yer alması gereken ürünleri farklı GTİP numaraları ile beyan ettiği, bu haliyle ibraz edilen 
evrakların tespit edilen ürünleri karşılamadığı anlaşılmıştır. Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değeri 
8.687.606,40 TL’dir. 

Görsel 24 İstanbul, Giyim Eşyası Yakalaması, 2018

8. Taşıt Kaçakçılığı İle Mücadele
Ülkemizde taşıt kaçakçılığı; sahte veya eksik belge ile düşük kıymet beyanı, kullanılmış taşıtların yeni 

araç şeklinde beyan edilerek ithali, farklı plaka uygulaması ve şasi numarasında değişiklik yapılması 
gibi yöntemler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Söz konusu durumlarda ortaya çıkan büyük 
miktardaki vergi kaybı ve oluşan haksız rekabet ortamı ise, taşıt kaçakçılığıyla mücadeleyi gerekli ve 
önemli kılmaktadır.

Bu kapsamda, 2018 yılı içerisinde Gümrük Muhafaza Birimlerince gümrük kapılarımızda ve ülke 
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çapında gerçekleştirilen kontrol ve operasyonlarda, gerek kaçakçılığa konu edilmek istenilen gerekse 
kaçak eşya nakliyesinde kullanıldığı tespit edilen 298 milyon 849 bin TL değerinde 3.041 adet taşıta işlem 
yapılmıştır. Bununla birlikte söz konusu işlemler neticesinde 2.963 adet taşıta el konulmuştur.

2018 yılı taşıt yakalamaları, yoğunlukla risk analizi çalışmaları ve rutin kontroller neticesinde, ülkeye 
giriş noktasında gerçekleştirilmiştir. Taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen bu çalışmalarda, 
özellikle ülke içi yakalamalarda ve transit geçiş yakalamalarında vatandaşlarımızın ALO 136 Gümrük 
Muhafaza İhbar Hattına yaptığı bildirimlerin önemli bir katkısı bulunmaktadır. 

Grafik 22 2016-2018 Yılları Arasında Taşıt Yakalamaları (Adet)

2016

5.106

2017

3.008

2018

3.041

2018 yılı taşıt yakalamalarına bakıldığında, doğrudan kaçakçılığı yapılan ya da kaçakçılık faaliyetine 
konu olan ve bu nedenle adli ya da idari işleme konu olan taşıt adedi bakımından dorse, kamyonet, minibüs 
ve tır cinsi taşıtların bir önceki yıla kıyasla fazla olduğu görülmektedir. 2018 yılında değer bakımından en 
yüksek yakalama ise otomobil ve tır cinsi taşıtlarda gerçekleştirilmiştir.

Tablo 14 2017-2018 Yılı Araç Yakalamaları
2017 2018

Araç Cinsi Miktarı (Adet) Değeri (TL) Miktarı (Adet) Değeri (TL)
Çeşitli araç 4 142.971 28 52.424
Dorse 288 11.179.018 329 13.661.973
İş makinesi 2 465.568 0 0
Jeep 10 1.444.594 10 2.739.537
Kamyon 207 11.727.849 207 10.384.424
Kamyonet 92 3.156.617 123 4.437.911
Kara tankeri 6 1.105.580 10 686.356
Konteyner 5 130.703 3 80.240
Minibüs 154 6.566.580 199 10.157.239
Otobüs 123 35.928.585 102 38.311.486
Otomobil 1.102 273.570.691 761 38.691.016
Tekne-Yat 5 496.286 1 178.154
TIR 1.007 157.221.124 1242 179.210.109
Motosiklet 3 11.744 18 121.664
Römork 0 0 7 136.489

Genel Toplam 3.008 503.147.910 3.041 298.849.021
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Yakalama Örneği

27.05.2018 tarihinde, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü’nden ülkeye giriş yapan Range Rover Marka JEEP, 
borcundan dolayı Elazığ ili İcra Dairesince haczedilmiş ve Elazığ ilinde bulunan yediemin otoparkına 
yedi emin olarak teslim edilmiştir. İcra Dairesince, icraen satışı yapılmak istenilen araca Elazığ Gümrük 
Müdürlüğünce Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğine (Seri No:1) istinaden 
ayniyat tespiti yapılacağı sırada, araca ait bazı parçaların eksik olduğu anlaşılmıştır. Buna istinaden, konu 
ile ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Gümrük Muhafaza birimlerince 
soruşturma başlatılmıştır. Bahsi geçen araca ait şasi numarası ile Bakanlığımız bünyesinde mevcut veri 
tabanı üzerinden sorgulamalar yapılmıştır. İncelemeler neticesinde söz konusu taşıtın aldatıcı işlem ve 
davranışlarla gümrük vergileri tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulduğu tespit edilmiştir. 

Görsel 25 Elazığ, Jeep Yakalaması, Mayıs 2018

9. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı İle Mücadele
Silah ve mühimmat kaçakçılığı, sahip olduğu hacim ve neden olduğu toplumsal sonuçlar açısından 

önem arz eden bir kaçakçılık türüdür. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018 yılı içerisinde de sınır 
komşularımız olan Irak ve Suriye’de iç savaş ve siyasi çekişmeler devam etmekte olduğundan, Asya ve 
Avrupa arasındaki bölgenin en önemli ve en güvenli yasal ticaret transit koridoru olan ülkemiz üzerinden 
gerçekleştirilmeye çalışılan yasa dışı girişimlere karşı Bakanlığımızca gerekli önlemler alınmaktadır. Başta 
bu ülkelere açılan sınır kapılarımız olmak üzere tüm kapılarda teknoloji ve insan kaynağı odaklı çalışmalar 
aralıksız sürdürülmektedir. Alınan bu önlemler kapsamında farklı gümrüklü alanlarda dikkate değer silah 
ve mühimmat yakalamaları gerçekleştirilmiştir.

9.1. Yakalamalar
2016-2018 yılları arasındaki yıllık toplam silah ve mühimmat yakalamaları aşağıdaki grafikte yer 

almaktadır.
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Grafik 23 2016-2018 Yılı Toplam Silah ve Mühimmat Yakalamaları (TL)

2016

1.020.844

2017

2.388.280

2018

3.348.897

Son 5 yılda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen silah ve mühimmat 
yakalamalarının toplam değeri 18 milyon TL’yi aşmıştır.

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, 
değer bazında dikkate değer yakalama seviyelerine ulaşılmıştır. 

2018 yılında Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından, bir önceki yıla nazaran 1 milyon TL artışla 
3.348.897 TL değerinde, 356.538 adet farklı tür ve özellikte silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.

Silah-mühimmat türü eşya yakalamaları alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, 2018 yılı 
içerisinde ele geçirilen kurusıkı tabanca ve aksamlarının toplam yakalama değerinin %75’ini oluşturduğu 
görülmektedir.

Yakalama Örneği

Mersin Limanından Libya’ya 
gönderilmek istenen şüpheli konteynerler 
öncelikle kırmızı hatta yönlendirilmiş, 
x-ray taramasından geçirildikten sonra 
dedektör köpeklerin de tepki vermesi 
üzerine detaylı kontrole tabi tutulmuştur. 
Yapılan tespitte, 18 palet dolusu kuru sıkı 
tabanca ve 6 palet av fişeği cinsi eşya ele 
geçirilmiştir.

Görsel 26
Mersin, Kuru Sıkı Tabanca ve Av Fişeği 
Yakalaması
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10. Elektronik Eşya Kaçakçılığı İle Mücadele
10.1. Elektronik Eşya Kaçakçılığına Genel Bakış
Günümüzde elektronik ürünler insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Teknolojik 

gelişmelerin dinamik yapısı her geçen gün insan hayatına etki edecek ürün arz yelpazesini genişletmekte, 
bu da elektronik eşyaya olan talebi önemli ölçüde etkilemektedir. Elektronik eşyaya yönelik talebin yüksek 
olması ve üretici ülkeler ile tüketici ülkeler arasında söz konusu eşya grubunda yer alan ürünlerin fiyat 
farklılıkları, elektronik eşya kaçakçılığını cazip hale getirmektedir.

Ülkemizin, dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olması bu eşya grubuna yönelik talebin yüksek olmasına vesile olmakta, bu da mali yükümlülükler ve 
ülkeler arasında muhtelif sebeplerle oluşan fiyat farklılıkları nedeniyle eşyanın kaçakçılığa konu olmasına 
neden olmaktadır.

10.2. Yakalamalar
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yakalanan elektronik eşya arasında; bilgisayar ve aksamı, 

cep telefonu, cep telefonu aksamı, diğer telefon cihazları, elektrik malzemeleri, elektrikli eşyalar, elektronik 
sigara ve aksamı, muhtelif elektronik eşya, ses ve görüntü oynatıcıları, fotoğraf makinesi ve aksamı, 
televizyon, diğer alıcılar ile fotokopi makinesi ve aksamı eşya grupları yer almaktadır.

2018 yılında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 498 olayda 134,3 milyon TL değerinde 
986.736 adet elektronik eşya yakalanmış ve sorumlular hakkında adli işlem yapılmıştır. Söz konusu 
yakalamalar içerisinde cep telefonu yakalamaları olay sayısı ve değer bakımından ön plana çıkmaktadır.

Tablo 15 2016-2018 Yılı Elektronik Eşya Yakalama Değerleri (TL)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 2016 2017 2018

BİLGİSAYAR VE AKSAMI 1.029.421 630.436 2.705.768

CEP TELEFONU 27.761.070 43.171.276 108.250.414

CEP TELEFONU AKSAMI 6.558.812 2.334.907 3.275.493

DİĞER TELEFON CİHAZLARI 53.189 206.032 18.242

ELEKTRİK MALZEMELERİ 1.753.291 3.019.745 184.460

ELEKTRİKLİ EŞYALAR 3.771.023 235.583 1.343.496

ELEKTRONİK SİGARA VE AKSAMI 1.345.451 5.617.775 3.483.316

MUHTELİF ELEKTRONİK EŞYA 18.628.070 8.108.436 14.272.950

SES VE GÖRÜNTÜ OYNATICILARI 919.895 1.236.478 407.400

FOTOĞRAF MAK.VE AKSAMI 178.572 209.588 249.060

TV DİĞER ALICILAR 18.229 723.248 11.080

FOTOKOPİ MAK. VE AKSAMI 53 445.217 115.319

Genel Toplam 62.017.076 65.938.720 134.316.998

Akıllı telefon sektöründe yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin sürekli olarak yeni telefon modeli 
arzı oluşturması buna yönelik talebi etkilemekte, söz konusu talep de bu eşya türüne ilişkin kaçakçılık 
girişimlerini artırmaktadır. Bakanlığımızın 2018 yılı İsraf Raporuna göre: “cep telefonu olan bireylerin 
neredeyse tamamı akıllı telefon kullanmakta, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştirmektedirler. 
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Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni modele sahip olma 
isteği olarak belirlenmiştir. Genç yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu 
değiştirdikleri görülmektedir.” Söz konusu araştırma, elektronik eşya yakalamaları içerisinde cep telefonu 
miktarının yüksekliğini açıklamaktadır. 

Nitekim 2017 yılında yapılan elektronik eşya yakalamaları değer bazında incelendiğinde; cep telefonu 
ve cep telefonu aksamının, tüm elektronik eşya yakalamaları içindeki oranının yaklaşık % 69; 2018 yılında 
ise yaklaşık %83’ünü oluşturduğu görülmektedir. 

Grafik 24 2016-2018 Yılı Elektronik Eşya Yakalama Değerleri (TL)

2016 2017 2018

134.316.998

65.938.72062.017.076

Elektronik Eşya Yakalama Değerleri (2016-2018)

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün elektrik-elektronik eşya türünde yakalama trendinin artış 
eğiliminde olduğu açıktır. 2018 yılında elektrik-elektronik eşya türünde yapılan yakalama değeri, bir önceki 
yıla kıyasla yaklaşık 2 kat artmıştır. Söz konusu artışın ise elektronik eşya fiyatlarındaki artışın yasa dışı 
piyasaya etkisi ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce alınan etkin önlemler ile aktif mücadelenin 
yansıması ile açıklanabilir.

Grafik 25 2018 Yılı Elektronik Eşya Yakalamalarının Olay Yeri Bakımından Dağılımı 
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2018 yılı elektronik eşya yakalamalarının olay yeri bakımından dağılımı incelendiğinde, yakalamaların 
havayolu, şehir içi ve antrepolarda yoğunlaştığı görülmektedir. Yakalamalar elektronik eşya bazında 
oransal olarak değerlendirildiğinde, toplam yakalamaların %49’unun havaalanlarında, %27’sinin şehir 
içinde, %10’unun Antrepolarda gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. 

Yakalama Örneği

Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen bir otobüs; pasaport, 
araç tescil ve kontrol işlemlerini müteakip risk analizi kapsamında şüpheli bulunarak arama hangarında 
kontrole alınmıştır. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince yapılan kontrollerde 
aracın alt kısmında yer alan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette 48 adet para ve fatura okuyucu ve 
dönüştürücü cihaz ele geçirilmiştir.

Görsel 27 Sarp, 48 Adet Para ve Fatura Okuyucu ve Dönüştürücü Yakalaması, Haziran 2018

Yakalama Örneği

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, 
11.09.2018 tarihinde yapılan risk 
analizi çalışması kapsamında Atatürk 
Havalimanı (AHL) Kargo bölümünde 
gemi aksamı olarak beyan edilen eşya 
x-ray taramasından geçirilmiş, yapılan 
kontrol neticesinde 13.300 adet akıllı 
telefon özelliği olmayan bataryasız tuşlu 
cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu 
yakalamanın gümrüklenmiş değerinin 
4.237.380 Türk Lirası olduğu tespit 
edilmiştir. 

Görsel 28
AHL Kargo, 13.300 Adet Cep Telefonu, Eylül 
2018
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Yakalama Örneği

Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş 
yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına 
gelen bir TIR, pasaport işlemlerini 
müteakip kontrole alınmış, araç 
kabinin içinde yer alan 5 adet valiz 
şüphe üzerine aranmış ve söz konusu 
valizlerin içerisinde birbirlerine lastik ile 
bağlanmış muhtelif marka ve modelde 
cep telefonları olduğu görülmüştür. Söz 
konusu yakalamada gümrüklenmiş 
değeri 588.425 Türk Lirası olan 1.030 
adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. 

11. Kültür Varlıkları Kaçakçılığı İle Mücadele
Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan veya doğa ile birlikte yarattığı “kültürel ve doğal 

miras” şeklinde adlandırılan değerlerin korunması ve sonraki nesillere aktarılması, insanlığın ortak 
sorumluluğu ve görevi olarak kabul edilmekte ve bu sorumluluğun üzerinde önemle durulmaktadır.

Ancak sanayileşme, hızlı kentleşme, nüfus artışı, eğitimsizlik, tarihi eserlerin değerini kavrayamama, 
teknik gelişmeler ve özellikle savaşlar sebebiyle kültür varlıkları, bilinçli veya bilinçsiz olarak tahrip 
edilmekte, bir bakıma insanlık tarihinin ilk elden şahitleri hızla yok olmaktadır.

Bu sorunun önüne geçmek ve kamuoyunda farkındalık yaratarak insanlığa tarihini korumanın temel 
görevi olduğunu hatırlatmak isteyen Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), 2018 yılını “Avrupa Kültür Varlığı Yılı” 
ilan etmiştir. Bu kapsamda, çeşitli çalıştaylar ve toplantılar gerçekleştirilmiş ve üye ülkelerin tarihi eser 
kaçakçılığıyla mücadele eden ilgili birimleri işbirliğinin artırılmasına ve üye ülkelerin birbirleriyle arasında 
veri paylaşımının önemine vurgu yapılmıştır. Bu noktada, ülkemizin ve ülkemiz adına Bakanlığımızın 
çabaları ve konuya ilişkin hassasiyeti sıklıkla övgüye değer bulunmuştur.

İlk insanlardan bu yana çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu toprakları, dünyanın hiçbir 
yerinde rastlanmayacak zenginlikte bir kültürel mirasa sahiptir. Bu özelliği ile ülkemiz, maddi çıkar 
peşindeki bilinçsiz vatandaşlarımızın ve zengin kültür mirasımızdan pay almak isteyen yabancıların hedefi 
haline gelmekte ve kültür varlıklarımız yağmalanmaktadır. Bu durum, kültürel mirasımızın devamlılığını ve 
gelecek nesillere aktarılmasını tehdit etmektedir. Kültür varlıkları kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için, 
toplumun bilinçlendirilmesinin yanı sıra aktif olarak mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün, özellikle kültür varlıklarının kaçırılması ve taşınması 
sürecinde dâhil olduğu mücadele faaliyetleri çerçevesinde son üç yılda gerçekleştirdiği yakalamalara 
aşağıda yer verilmektedir. 

Görsel 29
İpsala Gümrük Kapısı, 1.030 Adet Cep 
Telefonu, Şubat 2018
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Tablo 16 2018 Yılı Kültür Varlıkları Yakalamaları

YIL 2016 2017 2018

OLAY SAYISI 8 5 10

EL KONULAN ESER MİKTARI (Adet) 1.620 791 537

Son 3 yılda yapılan yakalamalar incelendiğinde; kültür ve tabiat varlıkları kapsamında olduğu 
gerekçesiyle el konulan kaçak eser miktarının, yıllar içerisinde azaldığı görülmektedir. Ancak olay 
sayılarına ve detaylarına göz atıldığında ise farklı bir durumla karşılaşılmaktadır. Zira azalış trendi sadece 
el konulan eser miktarında gözlemlenmekte; olay sayısı ise 2017 yılına oranlan % 100 artış göstermiştir. 
El konulan eser miktarındaki dalgalanma ise, kültür ve tabiat varlıkları yakalamalarında tek bir olayda çok 
fazla sayıda eserin ele geçirilebilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Kültür ve tabiat varlıkları kapsamında olduğu değerlendirilerek el konulan eşya, incelenmek ve 
muhafaza edilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere, müzesi olmayan illerde İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü veya bağlı birimleri aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine teslim 
edilmektedir. Söz konusu eşyanın, müze müdürlüklerindeki uzmanlarca kültür ve tabiat varlığı kapsamında 
olup olmadığının kontrolü yapılmakta ve bilirkişi raporu düzenlenmektedir. Düzenlenen bilirkişi raporları 
adli soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir. 

Genel Müdürlüğün kültür ve tabiat varlıkları yakalamalarının olay yeri bakımından analizinde; 2016-
2018 yılları arasında gerçekleştirilen yakalamaların yaklaşık üçte birinin kara sınır kapılarında olduğu; 
bunu sırasıyla, havalimanları, şehir içi yakalamalar ve limanların izlediği tespit edilmektedir. Yalnızca 2018 
yılına bakıldığında ise, gerçekleşen 10 yakalama olayından yedisinin kara kapılarında ve havalimanlarında 
meydana geldiği görülmektedir. Kara kapılarında kaydedilen yakalamalarda ele geçirilen eser miktarı, 
diğer yerlerde gerçekleştirilen yakalamalara oranla oldukça fazla olmaktadır.

Grafik 26 2016-2018 Yılları Olay Yeri İtibarıyla Yakalama Sayıları
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2016-2018 yılları arasında yakalanan kültür ve tabiat varlıklarının % 45’i ülkeye girişte, % 32,5’i yurt 
içinde ve geri kalan % 22,5’i ülkeden çıkışta ele geçirilmiştir. 2018 yılında ise ülkeye girişte gerçekleştirilen 
yakalamalarda bir azalma gözlemlenmiş ve kaydedilen 10 olaydan yalnızca ikisi (% 20’si) giriş yönünde 
gerçekleşmiştir. 



56

Grafik 27 2016-2018 Yakalamaların Yöntem Açısından Analizi
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2016-2018 yılları arasındaki yakalama olaylarının illere göre dağılımı incelendiğinde, olayların yaklaşık 
% 70’inin Hatay ve İstanbul’da gerçekleştiği görülmektedir. Miktar bakımından yapılan analizlerde de, en 
yüksek miktarlı yakalamaların Hatay ve İstanbul illerinde gerçekleştirildiği tespit edilmektedir. 

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yakalamaları yöntem açısından incelendiğinde; yakalamaların 
öncelikle rutin kontroller sırasında ortaya çıkarıldığı; bunu sırasıyla ihbar ve istihbari çalışmalar ile risk 
analizi ve şüphe üzerine yapılan kontrollerim izlediği görülmektedir. 

Görsel 30 İstanbul, Tarihi Eser Yakalaması, Haziran 2018

12. Yasa Dışı Göç İle Mücadele
Yasa dışı göç, ülkemizin karşı karşıya olduğu en önemli sınır aşan sorunlardan biridir. Ülkemizin 

coğrafi konumu, çevre ülkelerdeki savaş ve istikrarsızlık durumunun sürekliliği, sınırların zor fiziki yapısı 
gibi etkenler, ülkemizi yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı faaliyetleri bakımından transit ve/veya hedef 
ülke konumuna getirmektedir. 

Ülkemizde Göçmen Kaçakçılığı Türk Ceza Kanununun 79’uncu maddesinde suç fiili olarak 
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düzenlenmiş olup, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve on bine güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaktadır. 
Cezalandırmaya konu şahıslar işi organize eden ve bu alanda menfaat sağlayanlardır. 

Diğer taraftan, göçmen kaçakçılığına konu olan göçmenler ise suçun mağduru olarak 
değerlendirilmekte, dolayısıyla suça ilişkin haklarında herhangi bir adli takibat yapılmamaktadır. Gümrük 
Muhafaza Birimlerince yasa dışı yollardan ülkemize gelmeye ya da ülkemizden çıkmaya çalışan 
göçmenlerin, sınır dışı edilme gibi gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Göç İdaresine teslimi 
sağlanmaktadır.

Gümrük muhafaza birimlerince göçmen kaçakçılığına özgü olarak kullanılan temel cihaz karbondioksit 
ölçüm cihazıdır. Bu cihaz ile dorse, konteyner gibi kapalı alanların içindeki karbondioksit seviyesi kontrol 
edilmekte ve bu alanlarda canlı olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 

Gümrük Muhafaza Birimlerince son üç yılda toplam 3.196 adet kaçak göçmen tespit edilmiştir. Yasa 
dışı göçmenlerin uyruklarının analizinde ise en fazla göçün sırasıyla Suriye, Gürcistan, Irak, Afganistan ve 
Myanmar’dan olduğu görülmektedir. 

Tablo 17 2016-2018 Yıllarında Yakalanan Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı İstatistikleri

YILLAR OLAY SAYISI GÖÇMEN SAYISI 

2016 333 731 

2017 402 1.253 

2018 514 1.212 

Yakalama Örneği 

Görsel 31 Edirne, Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalaması, Aralık 2018 
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Görsel 32 Pendik Limanı, Folyoya Sarılmış Kaçak Göçmenler, Mayıs 2018 

Görsel 33 Öncüpınar, Yakıt Tankı İçerisinde Kaçak Göçmen Yakalaması, Ocak 2018 
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13. Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Çift Kullanımlı 
Eşya Kaçakçılığı İle Mücadele
Kitle imha silahlarının yayılmasını engellemek ve ülke güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 

stratejik ticaret kontrollerinde gümrük idareleri en kritik görevi yürütmektedirler. Dünya güvenliğini tehdit 
eden ve devlet dışı unsurların eline geçmesinde sakınca bulunan başta silah, mühimmat, patlayıcı 
madde ve insansız hava aracı (drone) gibi askeri amaçlı malzemeler olmak üzere, kitle imha silahlarının 
yapım süreçlerinde kullanılan her türlü malzemenin ülke dışına yasa dışı yollarla sevkiyatı uluslararası 
yükümlülüklerimiz ve ulusal mevzuatımız gereğince mümkün değildir.

Dünya Gümrük Örgütü Muhafaza Komitesi Güvenlik Programı kapsamında uluslararası alanda 
önemi giderek artan “Stratejik Ticaret Kontrolleri” konusunda, 2018 yılı içerisinde 120 ülkenin katılımıyla 
gerçekleştirilen COSMO 2 Operasyonunda Bakanlığımız da yer almıştır. İlki 2014 yılında yapılan COSMO 
Operasyonunun devamı niteliğindeki bu operasyon kapsamında, ülkeye giriş ve ülkeden çıkışlarda riskli 
görülen eşyaya ilişkin gümrük kontrolleri ve denetimler gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın bu alandaki mücadele altyapısını geliştirmek için sistemsel altyapıya 
yapılan yatırımlar da devam etmektedir. Bu kapsamda, çift kullanımlı eşyanın analizi ve takibine ilişkin 
Bakanlığımız bünyesinde veri tabanı oluşturulması çalışmaları da tamamlanma aşamasına gelmiştir.

14. Biyokaçakçılık İle Mücadele
Ülkemizin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliği korumak ve biyokaçakçılığı önlemek, Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğünün gümrük kapılarında üstlendiği kritik görevlerden birini oluşturmaktadır. 
Biyolojik ürünlerin uluslararası ticaretinde alınması gereken yasal izinlerin takibi Bakanlığımız tarafından 
yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, izin alınmaksızın ülkeden çıkarılmak veya ülkeye sokulmak istenen türlere 
ilişkin olarak; alınan ihbarlar, yürütülen risk analizi çalışmaları ve rutin denetimler yoluyla biyokaçakçılıkla 
etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. 

“Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşmesi 
(CITES)” kapsamında yürütülen faaliyetler, Genel Müdürlüğün biyokaçakçılıkla mücadele faaliyetleri 
içerisinde en dikkat çeken ve uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edilen bölümünü oluşturmaktadır. 

2016-2018 yılları arasında yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde; biyokaçakçılık 
kapsamında olduğu düşünülen çeşitli tür ve miktarda tohum, fidan, canlı hayvan ve hayvan derisi ele 
geçirilmiştir. 

Grafik 28 2016-2018 Yılları Biyokaçakçılık Olay Sayıları
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Grafik 29 2016-2018 Yılları Biyokaçakçılık Yakalama Değerleri (TL)
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2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen 140 adet yakalamanın yaklaşık %73’ünü canlı hayvan 
yakalaması oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla, tohum ve fidan cinsi eşya ile hayvan derisi izlemektedir. 
Canlı hayvanlar içerisinde ise en çok kedi ve köpek, küçük ve büyükbaş hayvanlar, cins kuşlar ve balıklar 
kaçakçılığa konu edilmektedir. 

Grafik 30 2016-2018 Yılları Arası Yakalanan Biyokaçakçılık Türlerinin Olay Sayısına Göre Dağılımı
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Genel Müdürlüğümüz tarafından 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen biyokaçakçılık 
yakalamaları incelendiğinde; olayların yaklaşık % 52’sinin havalimanları kullanılarak gerçekleştirilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. En çok yakalama gerçekleştirilen havalimanımız ise Atatürk Havalimanı olarak 
kayıtlara geçmiştir. Havalimanlarını, sırasıyla kara sınır kapıları, şehir içi operasyonları ve limanlar ile 
antrepolarda ve postada gerçekleştirilen yakalamalar izlemektedir. 

2016-2018 yılları arasında kaydedilen 140 biyokaçakçılık olayının % 81’i ise ülkeye girişte tespit 
edilmiştir. 

Biyokaçakçılık yakalamalarının %44’ü rutin kontroller ile evrak kontrolü sonucunda, %40’ı ise risk 
analizi ve şüphe üzerine tespit edilmiştir. 
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Grafik 31 2016-2018 Yılları Biyokaçakçılık Yakalamalarının Olay Yeri Bakımından Dağılımı
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Yakalama Örneği

Görsel 34
Kapıkule, Aracın Çeşitli Yerlerinde ve Şahısların Üzerindeki Kıyafetlerde Saklanmış Farklı 
Cinslerde Köpek Yavruları, Mart 2018
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Görsel 35 Öncüpınar, TIR Aracında Gizlenmiş 330 Adet Saka Kuşu, Haziran 2018

Görsel 36
Sabiha Gökçen Havalimanı, Katar’dan Gelen Yolcunun Bagajında 990 Adet Su 
Kaplumbağası, Ekim 2018
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15. Makine Aksamı Kaçakçılığı İle Mücadele
2018 yılında; rulman, motor beyni gibi oto yedek parça türü eşya başta olmak üzere makine 

aksamı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 278 farklı olayda 163.259.684 TL değerinde kaçak eşya 
yakalanmıştır.

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 558 bin adet oto ve makine yedek parçasına da Gümrük 
Muhafaza Ekiplerince el konulmuştur.

Yakalama Örneği

Görsel 37
İpsala, 6.760 Adet Kullanılmış Makine Aksamı ve Oto Yedek Parçası Yakalaması, Kasım 
2018

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen risk analizi çalışmaları 
neticesinde, 12.11.2018 tarihinde, Türkiye giriş yapmak üzere olan TIR aracı X-ray taramasına sevk 
edilmiştir. X-ray taramasında beyanname muhteviyatından farklı olarak; 42 adet çıkma araç motoru, 6 
adet motor bloğu, 4670 adet airbag tüpü ve kapağı, 1 adet mıknatıs, 1 adet kaynak makinesi, 19 adet oto 
farı ve stop lambası, 7 adet gösterge tablosu, 1 adet oto teyp, 24 adet oto beyni, 14 adet çeki halatı, 1 
adet araç yıkama makinesi, 5 adet kantar ve kontrol paneli, 3 adet mengene ve tazgahı, 1 adet batarya, 
8 adet data kablosu, 27 adet spiral makinesi, 22 adet matkap, 1 adet dekopaj makinesi, 2 adet kumpas, 
1 adet boya püskürtme tabancası, 76 adet kamera ve ayakları, 17 adet alarm, 3 adet nsr kayıt cihazı, 6 
adet malzeme çantası, 5 adet elektrikli motosiklet, 25 adet iş kaskı, 1772 adet muhtelif oto parçalar olmak 
üzere toplamda 6.760 adet kullanılmış oto parçası tespit edilmiştir.
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16. Değerli Maden ve Döviz Kaçakçılığı İle Mücadele
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ülkemizin ekonomik güvenliğine katkıda bulunmak ve mer’i 

mevzuat kapsamında diğer eşya türlerinde olduğu gibi değerli maden ve döviz kaçakçılığı ile mücadele 
sorumluluğunu yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 2018 yılı 
içerisinde toplam 63 değerli maden kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarılmış ve beyan edilmeden gümrükten 
geçirilmeye çalışılan 37 milyon 933 bin TL değerinde değerli madene el konulmuştur. Ele geçirilen değerli 
maden türlerine aşağıda yer verilmektedir.

Tablo 18 2018 Yılı Değerli Maden Yakalamaları

DEĞERLİ MADEN YAKALAMALARI (2018) Olay Sayısı DEĞERİ (TL)

ALTIN 37 36.429.950

GÜMÜŞ 8 581.925

PIRLANTA 2 122.338

MUHTELİF MÜCEVHER 12 646.504

DİĞER 4 151.870

Genel Toplam 63 37.932.587

Bununla birlikte, 5 milyon 923 bin ABD Doları, 279 bin 117 Avro ile değeri 1 milyon 460 bin TL olan 
muhtelif türde döviz, beyan edilmeden gümrükten geçirilmeye çalışılırken yakalanmıştır.

Görsel 38
Habur, 1 Milyon 500 Bin ABD 
Doları Yakalaması, Ekim 2018

Yakalama Örneği

Türkiye’den Irak’a çıkış yapmak üzere Habur 
Gümrük Sahasına gelen bir binek araç risk analizi 
çerçevesinde riskli bulunarak X-Ray taramasına 
sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde 2 büyük 
dikdörtgen baklava kutusunun içine gizlenmiş 
vaziyette 1 Milyon 500 Bin ABD Doları cinsi 
eşya ele geçirilmiş ve konuya ilişkin adli işlem 
başlatılmıştır.

Görsel 39
Sarp, 17,9 Kg Muhtelif Ziynet 
Eşyası Yakalaması, Şubat 2018

Yakalama Örneği

23.02.2018 günü Türkiye’den Gürcistan’a 
gitmek üzere Sarp Gümrük Kapısına gelen bir 
araç risk analizi kapsamında taramaya sevk 
edilmiş, yapılan tarama ve detaylı kontrollerde 
aracın motor boşluğu kısmına gizlenmiş vaziyette 
32 adet küçük paket tespit edilmiştir.Söz konusu 
paketlerin içinde 17 kilogram 934 gram muhtelif 
çeşitlerde ziynet eşyası ele geçirilmiştir. 



Bölüm 3
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1. İstihbarat 
İstihbarat günümüzde kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelenin önemli bir parçasıdır. Değişen ve 

gelişen dünyamızda kaçakçılık yöntemleri ile etkin mücadele edebilmek, ancak etkin bir bilgi ağı ve bilgi 
teknolojilerinden azami şekilde faydalanmakla mümkün olmaktadır. Bu gerçekten hareketle Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yasa dışı ticaretle mücadelede bilgi ve istihbarat kapasitesinin 
artırılması amacıyla çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

1.1. İhbar Değerlendirme ve İstihbarat Faaliyetleri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 2018 yılı içerisinde 

toplam 2.989 ihbar ve şikâyet ulaşmıştır. Bu ihbar ve şikâyetlerin 2.327 
adedi ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı aracılığıyla, 662 adedi ise 
elektronik posta, şahsen başvuru, yurt içi ve yurt dışı diğer kurumlar, 
BİMER, CİMER gibi diğer kaynaklardan alınmıştır.

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına 2018 yılı içerisinde ulaşan 
19.612 adet çağrıdan, ihbar niteliği taşıyan 2.327 adedinin 1.843’ü 
sonuçlandırılmış olup 484 adedinin soruşturması devam etmektedir. 
2018 yılında tüm istihbari kaynaklardan alınan ve sonuçlandırılan 

2.323 adet ihbar ile 154.265.175 TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Grafik 32 ALO 136 ve Diğer Kanallardan Ulaşan İhbar Sayıları ve Yakalama Değerleri (TL)
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Genel Müdürlüğün istihbarat kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla; 2018 yılında üç grupta toplam 
70 personele “İhbar Değerlendirme ve Analiz Çalışması Eğitimi”, beş grupta toplam 154 personele “Suç 
İstihbaratı Eğitimi” verilmiştir.
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1.2. Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC)
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi (SELEC); Güneydoğu 

Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) Sınırı Aşan Suçlarla Mücadele Merkezi’nin 
devamı olarak 07.10.2011 tarihinde faaliyete başlayan uluslararası bir 
işbirliği kuruluşudur.

Örgüt Güneydoğu Avrupa coğrafyasında sınırı aşan suçlarla mücadele 
etkinliğinin arttırılması amacı ile kurulmuştur. Suç ile mücadele kapsamında 
uluslararası arenada gümrük ve polis işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 
örgütün, Güneydoğu Avrupa’da yer alan 11 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler; 
Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, 

Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya ve Sırbistan’dır. Örgütün idari merkezi Romanya Bükreş’te yer 
alan Parlamento Binasında bulunmaktadır. SELEC idari kararları senede bir defa toplanan üst yönetim 
konseyi tarafından alınmaktadır. SELEC Ulusal İrtibat Ofisi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
bünyesinde yer almaktadır.

SELEC Ulusal İrtibat Ofisi; SELEC Merkezi ile ülkemiz kolluk kuvvetleri arasında irtibatı sağlamak, ve 
yazışmaları yürütmek; üye ülkelerin katılımı ile düzenlenen uluslararası operasyonlarda ülkemiz adına 
koordinasyonu sağlamak; SELEC üyesi ülkeler ile bilgi ve belge değişimi yapmak, uluslararası ihbar ve 
istihbarat çalışmalarını takip etmek görevlerini yürütmektedir. Bu Kapsamda; SELEC üye devletlerince 
sınırı aşan suçlarla mücadele kapsamında 2018 yılı içerisinde 138 adet bilgi talebi oluşturulmuştur. 
Bunun yanı sıra, SELEC Merkezi ve üye ülkeleri, gerçekleştirdikleri yakalama olaylarına ilişkin verileri anlık 
ve güvenli bir şekilde paylaşabilecekleri güncel bir iletişim ağı bulunmaktadır. 

1.3. Uluslararası Bilgi Paylaşımları ve Operasyonlar
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 yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden diğer ulusal ve uluslararası örgütler ve 
yabancı ülkelerin kolluk birimleri ile 2018 yılında ortak çalışmalar yürütmüştür.

İkili ve çok taraflı işbirliğinde bulunulan örgütler arasında; Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama 
Merkezi (SELEC), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), 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) bulunmaktadır. 

Bahse konu ülkeler ve uluslararası mücadeleci birimler ile 2018 yılında gerçekleştirilen uluslararası 
istihbarat çalışmaları ve anlık istihbari bilgi değişimi kapsamında; 16 operasyon düzenlenmiştir. Bu 
operasyonlarda; değeri 317.877,25 TL’yi bulan 114 adet cep telefonu, 88 adet şarj kablosu, 91 adet şarj 
başlığı, 10 adet kulaklık dönüştürücüsü ve 84 adet cep telefonu kılıfı cinsi eşya, yaklaşık 2 milyon paket 
sigara ve 1.102 kg tütün, 27 adet çalıntı araç motoru, 156 kg Eroin ele geçirilmiştir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (GMGM) İstihbarat Dairesi tarafından yapılan analiz 
çalışmaları neticesinde elde edilen bilgilerin SELEC vasıtası ile Fransa irtibat görevlilerine iletilmesinin 
ardından Fransa’nın Toulon limanında 156 kg eroin yakalanmıştır. Söz konusu yakalama, Fransa’nın tek 
seferde yapmış olduğu en yüksek miktardaki eroin vakası olarak kayıtlara geçmiştir. 

2018 yılında farklı ülke ve örgütlerin koordinasyonunda düzenlenen 9 adet uluslararası ortak 
operasyonel faaliyete de katılım sağlanmıştır. Bu operasyonlara ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır. 
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Tablo 19 2018 Yılında Katılım Sağlanan Uluslararası operasyonlar

1 Fox Operasyonu DGÖ 2018 Sigara Kaçakçılığı ile Mücadele GMGM

2 Know How III SELEC 2018 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları GMGM-Emniyet Genel Md.  (EGM)

3 Leather Back DGÖ 2018 Akaryakıt GMGM

4 Cosmo II DGÖ 2018 Çift kullanımlı Eşya GMGM

5 Catalyst DGÖ 2018 Uyuşturucu GMGM

6 Goalkeeper Rusya 2018 Ticari Eşya GMGM

7 Sport Bag 2 DGÖ 2018 Uyuşturucu GMGM

8 Demeter DGÖ 2018 Çevre Suçları GMGM

9 Eclipse 3 SELEC 2018 Sigara GMGM-EGM

Yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılı içerisinde 16’sı uluslararası bilgi değişimine ve 9’u uluslararası 
ortak operasyon olmak üzere toplam 25 adet operasyonel faaliyet başarı ile icra edilmiştir. Ayrıca, 2018 
yılı içerisinde Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmiş olan 226 adet yakalamaya ilişkin olarak DGÖ 
Gümrük Muhafaza Ağı Sistemine (CEN) veri girişi yapılmıştır. 

1.4.İstihbarat Bilgi Sistemi
İstihbarat Bilgi Sistemi; temel istihbarat ile elektronik ve teknik bilgi toplama sürecinin ötesinde, risk 

analizinin etkin ve verimli biçimde yapılabilmesine imkân veren bir program olarak Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Mezkûr uygulama vasıtasıyla; eşya, taşıt, dorse, 
kişi ve yolcu, özet ve detaylı beyan, taşıma senedi, kara kapıları, NCTS, TIR Karnesi ile Bakanlığımız 
Kaçakçılık Bilgi Bankası verilerine ilişkin veri tabanları temel alınmak suretiyle risk analizi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Böylece gümrük iş akışı içerisinde muhtelif bağlantılar sağlanarak gerçekleşmesi 
en muhtemel kaçakçılık alanları üzerinde yoğunlaşılmaktadır. 

Sistem çerçevesinde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları stratejik, eylemsel ve taktiksel olarak 
üç temel başlıkta sınıflandırılabilmektedir. Stratejik analizlerde; uzun vadede uygulama yöntemlerinin 
ve yasal mevzuatın değiştirilmesi için çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Eylemsel analizlerde ise, 
görece kısa bir zaman dilimi içerisinde risk teşkil eden şahısların ve firmaların tespiti hedeflenmektedir. 
Taktiksel analizde ise kısa dönemler itibarıyla spesifik eşya hareketlerinin analiz edilmesi ve anında 
müdahalesi öngörülmektedir.

Programın işlerliği değerlendirildiğinde; kısa bir zaman dilimi içerisinde kayda değer miktarda cep 
telefonu, tekstil eşyası, kozmetik ürünleri, otomobil yedek parçası, elektronik sigara ve uyuşturucu 
yakalaması gerçekleştirildiği görülmektedir.

2. Komuta Kontrol Merkezi (KKM)
Bakanlığımız hizmet binasında inşa edilen Komuta Kontrol Merkezimiz, video-duvar ekran yönetim 

sisteminden oluşan 58 izleme ekranı ile 27 operatörün aynı anda görev yapabileceği en son teknoloji 
ile donatılmıştır. 7/24 çalışma esasına göre görev yapan merkezimizde; gümrük kapı ve limanlarımızda 
bulunan kamera sistemlerine canlı olarak bağlanılarak gerek gümrük iş süreçleri, gerekse güvenlik ve 
kaçakçılık risk unsurları takip edilebilmektedir. 
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Görsel 40 Komuta Kontrol Merkezi, Ankara

Bu kapsamda, KKM’de taşra birimleri ile merkez arasında operayonel koordinasyonun sağlanmasının 
yanı sıra;

• Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)

•  Plaka Tanıma Sistemi (PTS)

•  Araç Takip Sistemi (ATS) 

•  Akaryakıt Takip Sistemi

•  Hava Takip Sistemi (HTS)

•  Gemi Takip Sistemi

•  Veri Yönetim Sistemi (VYS)

•  Radyasyon İzleme Sistemi (RIS)

üzerinden izleme ve analizler yapılmaktadır. Komuta Kontrol Merkezimiz kaçakçılığın önlenmesinde 
etkin ve verimli bir şekilde çalışmakla birlikte, aynı zamanda kolluk birimlerimizce yapılan başarılı 
yakalamalara da büyük destek sağlamaktadır.
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2.1. Kapalı Devre Televizyon Sistemleri (CCTV)
Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılıkla daha etkin bir 

şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, KKM’den 2017 yılında 25 idare 770 kamera ile izlenirken, 2018 
yılında 2 idareden daha aktarım yapılabilmesi amacıyla alt yapı işlemleri tamamlanmıştır. Dolayısıyla, 
2018 yılı sonu itibariyle 27 idareden 1.020 kamera izlenebilmektedir. 

Görsel 41 CCTC İzleme Odası, Kapıkule

Ayrıca, öncelikle Doğu ve Güneydoğu gümrük kapılarımızdan geçiş yapan yolcu ve araç sürücülerinin 
yüz eşkâlinin kameralar vasıtasıyla kayıt altına alınarak adli soruşturmalar ve istihbarat çalışmaları 
kapsamında teşhis ve tespitinin yapılabilmesi amacıyla, 11 idaremize Yüz Kayıt Sistemi kurulmuş, KKM’ye 
aktarım işlemi tamamlanmıştır.

2.2. 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 
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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. 

Görsel 42 PTS Kamerası 

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.

2.3. Araç Takip Sistemi (ATS)
Türkiye’den transit rejimi hükümlerine uygun olarak geçen ve riskli olarak değerlendirilen araçları 

uydu aracılığıyla izlemek üzere tasarlanmış bir sistemdir. İzlenen araçlardan belirlenen kurallara aykırı 
hareket edenlere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde görev yapan mobil 
müdahale ekipleri vasıtasıyla müdahale edilmektedir. Komuta Kontrol Merkezimizden yapılan bu izleme 
ve takipler kaçakçılık olayları ve diğer suiistimallerin önlenmesi açısından çok önemli bir caydırıcı unsur 
taşımaktadır. Araç Takip Sisteminde 10.214 adet Mobil Ünite kullanılmakta, KKM ile beraber 78 idare 
sistemi izleyebilmektedir. Sistemin kurulduğu günden bugüne kadar 76 ayrı olayda yaklaşık 75 milyon TL 
değerinde kaçak eşya ele geçirilmiş ve ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.

Görsel 43 ATS Mobil Üniteleri

Araç Takip Sistemi kapsamında 2018 yılı içinde toplam 109.860 araca mobil ünite cihazı takılmak 
suretiyle bu araçların sistem üzerinden izlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mobil ünite takılan 848 araca; 
güzergâh ihlali, kapı değişikliği ve benzeri gibi 4458 sayılı Gümrük Kanunu ihlali sebebiyle 596.901 TL 
tutarında cezai işlem uygulanmıştır.
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Görsel 44 ATS Takip Ekranı

2.4. Akaryakıt Takip Sistemi
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejim) (Seri No:3) ile Mersin-Habur ve İskenderun-Habur arasında 

akaryakıt taşımacılığı yapan firmaların temin etmiş olduğu Akaryakıt Takip Sistemi, ATS ile aynı yapıdadır. 
Sitemin tek farkı ise, izlemeye olanak sağlayan mobil ünitelerin akaryakıt taşımacılığı yapan tankerlere 
sabitlenmiş olmasıdır. Bu tankerler Komuta Kontrol Merkezimiz ve rota üzerindeki ilgili idareler tarafından 
izlenebilmektedir. 

Araç Takip Sisteminde olduğu gibi şüpheli durumun tespiti halinde gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 
Sistem, ülkemizde akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde önemli bir teknik destek sağlamaktadır.

2.5. Hava Takip Sistemi
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.
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Görsel 45 Hava Takip Sistemi

2018 yılında Sistem üzerinden 550.000 TL değerinde 12 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 

2.6. 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 
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risklerine ilişkin olarak sisteme tanımlanmış parametrelere göre ilgili kullanıcıya alarm/uyarı mesajı 
vermesi sağlanmıştır. Sistemde, sorumluluk sahalarına ilişkin farklı seçim ve kriterlere göre alarm 
oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.

Görsel 46 Gemi Takip Sistemi Ekranı

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.

2.7. Veri Yönetim Sistemi (VYS)
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 yasa dışı eşyayı ülkeye sokmaya çalışırken tespit edildi ise, söz konusu 
eşyanın araca zulalandığı yer görülebilmektedir. Böylece kaçak eşyanın tespiti kolaylaşmaktadır. 
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Görsel 47 Veri Yönetim Sistemi Ekranı

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

2.8. 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 yasa dışı 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.

3. Özel Ekip
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.
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Görsel 48 Özel Ekibi Oluşturan Kurumlar

T.C
. M

ALİYE BAKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN
LI

Ğ
I

Görsel 49 Özel Ekip

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.

Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından 2018 yılı içerisinde yaklaşık 978.387.266 
TL değerinde usulsüzlük ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca, Özel Ekipte geçici olarak görevlendirilen Vergi 
Müfettişlerince yapılan incelemeler neticesinde, 2018 yılında incelemeleri tamamlanan 8 firmaya yönelik 
düzenlenen vergi tekniği raporları ile hazineye intikal etmesi gereken vergi ve ceza tutarları toplamı 
395.980.257 TL olarak tespit edilmiştir. Bu firmalarca düzenlenen toplam sahte fatura tutarı yaklaşık 7,2 
milyar TL’dir.

Özel Ekibin 2018 Yılı Çalışmalardan Bir Örnek

Akaryakıt Özel Ekip Şubesi Koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye geneli akaryakıt istasyon denetimi 
kapsamında; Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ankara Gölbaşı 
ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde akaryakıt tankının otomasyon 
probuna tahta çubuklarla müdahale edilerek yakıt seviyesinin otomasyon sisteminde sabitlendiği tespit 
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edilmiş ve tanklarda bulunan yakıtların markersiz olduğu tespit edilmiştir. Denetim sonucunda toplam 
13.020 kg markersiz olan motorin ele geçirilmiştir.

Görsel 50 Ankara, Akaryakıt Yakalaması

4. Köpek Eğitim Merkezi (KEM) ve Dedektör Köpekler
Kaçakçılıkla mücadelede önemli rolü olan dedektör köpeklerin sayısının artırılması çalışmaları devam 

etmekte olup 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla; 104 adet narkotik, 13 adet patlayıcı-silah-mühimmat, 22 adet 
çay-tütün, 2 adet nakit ve 6 adet asayiş köpeği olmak üzere toplam 147 adet dedektör köpek taşra 
idarelerinde görev yapmaktadır. Köpek Eğitim Merkezinde bulunan 18 görev köpeği ile birlikte toplam 165 
dedektör köpek bulunmaktadır. 

Görsel 51 KEM ve Dedektör Köpekler

2018 yılında 36 adet köpek demirbaş kayıtlarına alınmıştır. Bu köpeklerden;

• 20’si yavru yetiştiriciliği
• 14’ü satın alma
• 2’si de hibe
olarak temin edilmiştir. 2018 yılında, narkotik, çay-tütün ve banknot alanlarında 31’i temel eğitim, 40’ı 

hatırlatma ve yenileme eğitimi olmak üzere toplam 71 dedektör köpek ile idarecisine eğitim verilmiştir.

2018 yılında ilk defa nakit kaçakçılığı ile mücadele maksadıyla Köpek Eğitim Merkezimizde nakit 
(banknot) dedektör köpeği ve idarecisi temel eğitim kurs programı düzenlenmiştir. Söz konusu kurs 
programını başarıyla tamamlayan 2 kursiyer köpekleriyle birlikte İstanbul’da göreve başlamışlardır.
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Görsel 52 KEM Eğitimleri

2018 yılında, kurumlararası işbirliğine yönelik faaliyetler kapsamında; Sahil Güvenlik Komutanlığının 
1 personeline Bakanlığımıza ait 1 narkotik dedektör köpeği hibe edilerek adaptasyon eğitimi verilmiştir. 
Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim Merkezinde düzenlenmekte olan patlayıcı madde 
arama köpeği ve idarecisi kurs programına Bakanlığımızdan 2 kursiyer, köpekleri ile katılım sağlamışlardır.

2018 yılında yurtdışı faaliyetleri kapsamında;

• Macar Gümrük İdaresi temsilcilerine yönelik Afyon Alkaloitleri Fabrikasında verilen yoğun madde 
eğitimine ile katılım sağlanmıştır.

• Moldova/Vadullui Voda şehrinde gerçekleştirilen “2. Uluslararası Tütün Arama Köpekleri 
Şampiyonası”na katılım sağlanarak üçüncülük derecesi elde edilmiştir.

• FIFA 2018 Dünya Kupası döneminde, Finlandiya-Rusya arasındaki sınır kapılarında köpekle tarama 
uygulamasına 2 narkotik dedektör köpek ve idarecileri ile katılım sağlanmıştır.

• Avrupa Birliği dış sınırlarında gümrük kontrollerinin kapasitesini ve performansını geliştirmek 
amacıyla Helsinki/Finlandiya’da gerçekleştirilen “Köpek Birimi Ağı” toplantısına narkotik köpek eğiticisi 
tarafından katılım sağlanmıştır.
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• Tunus, Rusya, Moldova, Sudan ve İran heyetleri tarafından Köpek Eğitim Merkezi’ne çalışma 
ziyaretinde bulunulmuştur.

Görsel 53 KEM ve Dedektör Köpekler

5. Deniz Devriye Ekipleri 
Karasularında Gümrük Muhafaza Teşkilatının görünürlüğünü ve caydırıcılığını arttırmak ve denizlerde 

gerçekleştirilecek kaçakçılık girişimlerini men ve takip etmek üzere eğitilen ve donatılan deniz devriye 
ekipleri, 2018 yılında da İstanbul, İzmit, Aliağa, Çeşme, Marmaris, Antalya, Taşucu, Mersin ve İskenderun’da 
devriye faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 2018 yılında 3.061 saat devriye faaliyeti gerçekleştiren ekipler, 
devriye sırasında durumlarından şüphelenilen 1.471 deniz taşıtıyla temas kurarak bu taşıtların gümrük 
kontrolüne tabi tutulmalarını sağlamışlardır.
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Görsel 54 Deniz Devriye Ekibi

6. Gemi Arama Ekipleri 
2014 yılında 4 bölgede hizmete başlayan Gemi Arama Ekiplerinin sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 

9’a çıkarılmıştır. Kaçakçılık açısından riskli görülen gemilerin makine dairesinde, güvertesinde, gemi 
personelinin yaşam mahallerinde en ince ayrıntısına kadar arama yapmak üzere eğitilen ve donatılan 
ekipler tarafından 2018 yılı içerisinde 1.284 adet gemi arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Arama faaliyetleri 
sonucunda akaryakıt, alkol, tütün, sigara, narkotik maddeler gibi ürünlerden toplamda 19.626.911 TL 
tutarında yakalama yapılmıştır.

Görsel 55 Gemi Arama Ekibi

7. Sörvey Ekipleri      
Envanterimizdeki motorbotların donanım, ekipman ve belgelendirmelerinin standartlaştırılması, anılan 

motorbotlarda görev yapan kaptan, makinist ve gemi adamı unvanlı personelin mesleki yeterliliklerinin 
üst seviyeye taşınması amacıyla 2018 yılı içerisinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından 
yeni bir proje başlatılmıştır. 

Proje ile motorbotlarımızın belge ve donanımlarının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, söz konusu 
belge ve donanımların standardizasyonunun sağlanması öngörülmüştür. Proje süresince yürütülen 
çalışmalar ile denizlerde gerçekleştirilen kaçakçılık girişimlerinin men ve takibinde vazgeçilmez bir unsur 
olan motorbotlar ile bot personelinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması planlanmıştır. 
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Görsel 56 Sörvey Ekipleri

8. Yat Takip Programı
Ülkemize giriş çıkış yapan yatların kayıt işlemlerinde kullanılan belgelerin elektronik ortamda takibinin 

yapılması amacı ile Bakanlığımızca kullanılmakta olan Yat Takip Programı’nda yaklaşık 60.000 yat işlemi 
elektronik olarak izlenmektedir.

Program ile birlikte kamu hizmetinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılması ile işlemlerin daha 
sağlıklı ve hızlı yapılarak yat kullanıcıları ve turistlerin ülkemiz karasularında sorunsuz, hızlı ve etkin bir 
gümrük işlem süreci ile muhatap olmaları sağlanmıştır. 

Programın belirli bölümlerinin, sistemin dış paydaşları olarak öngörülen yat acenteleri ile marinalarının 
erişimine açılması suretiyle, görevli memurlarımız üzerindeki iş yükünün sektör ile paylaşılması ve 
sunulan hizmetlerin hızlandırılması çalışmalarının sistemsel altyapı çalışmaları ile pilot uygulamaları 
2018 yılı itibariyle tamamlanmıştır. Diğer yandan, programa kullanıcı erişim yetkilerinin verilmesi ve bu 
yetkilerin kaldırılması ile sehven yapılan kayıt işlemlerinin düzeltilmesi işlemlerinin yat işlemlerine konu 
birimlerin yetkili amirleri veya yetkilendirdikleri personel tarafından yürütülmesi çalışmalarının 2019 yılı ilk 
yarısı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Görsel 57 Yat Marinası
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9. Gümrük Tespit Teknolojileri
9.1. Araç, Konteyner ve Tren Tarama Sistemleri
Gümrük idarelerince öncelikli olarak kaçakçılıkla mücadele amacıyla kullanılan gümrük güvenlik 

teknolojilerinin operasyonel anlamdaki en etkili ve başarılı modeli olan tarama sistemleri, eşya ve araçların 
risk ve şüphe unsurlarına göre fiziki kontrole tabi tutulmadan tahribatsız bir yapıda muayenesine imkân 
tanıyan ileri teknoloji radyoskopik görüntüleme sistemleridir. 

Bununla birlikte, ülkemiz gümrük kapı ve limanlarında emniyet ve güvenlik amaçlı olarak da kullanılan, 
X-Ray, Gamma-Ray ve Backscatter tarama teknolojisine sahip cihazlar, sınırlarımızdan başlayıp ülke 
içine uzanabilecek küresel terör tehditlerini önlemek anlamında önemli bir rol üstlenmektedirler. 

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan 
kontrollerin, ticari faaliyeti aksatmayacak ve sınır geçişlerini yavaşlatmayacak şekilde yürütülmesi esastır. 
Bu amaçla, 2003 yılından itibaren taşra birimlerimizin hizmetine sunulan tarama sistemleri kullanılarak 
elde edilen mücadele sonuçları, her geçen gün artan bir ivme ile Bakanlığımızın kamuoyuna sunduğu 
başarı hikayesinin önemli bir kilometre taşı olmuştur. 

X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sistemlerimizin saha ve limanlarımızda kurulumu gerek Bakanlığımız 
yatırım bütçesi, gerekse işletici kuruluşlarca yapılan alımlarla hız kazanmış, söz konusu sistemlerin sayısı 
2018 yılı sonu itibarıyla 64 adede ulaşmıştır.

2018 yılında temin edilen 1 adet Yarı Sabit Araç ve Konteyner Sistemi Kapıkule Gümrük Kapısında; 2 
adet Mobil Tarama Sisteminin 1 adedi Gürbulak Gümrük Kapısında, diğeri ise İskenderun Limanında; 1 
adet yarı sabit sistem ise Kapıköy Gümrük kapısına kurulmuştur. 

Görsel 58 Mobil, Yarı-Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemi ile ZBV Backscatter
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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;

• 33 tanesi Mobil,

• 21 tanesi Yarı Sabit,

• 3 tanesi Van Tipi ZBV Backscatter,

• 2 tanesi Tren Tarama,

• 1 tanesi Gama-Ray,

• 4 tanesi Hızlı Tarama Sistemi,

Gümrük kapılarında faal olarak kullanılmaktadır. 

Görsel 59 Hızlı Tarama ve Tren Tarama Sistemleri

9.2. Bagaj Tarama ve Yutucu Tespit Sistemleri
Bakanlığımız tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile günümüz teknolojileri yakından takip 

edilmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılı içerisinde etkin bir denetim hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla, 
seyahat edecek yolculara ait bagajları kontrol etmek, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, 
ülke güvenliğini tehdit edecek eşyaların yurda girişini önlemek üzere bagaj içerisindeki organik ve 
inorganik maddeleri görüntülemeyi, renk tanımlaması yapabilmeyi ve özellikle patlayıcı maddeleri tespit 
edebilmeyi sağlayan 1 adet Tomografik Bagaj Tarama Sistemi (CT) ile kuryelerin yutarak vücutlarına 
sakladıkları uyuşturucu ve psikotrop maddeleri tespit etmek için 1 adet Yutucu Tespit Cihazı alınarak 
İstanbul Havaalanında hizmete sunulmuştur.

Ayrıca, 2018 yılı içerisinde 15 adet yeni nesil Bagaj Tarama Sistemi temini gerçekleşmiştir.
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Görsel 60 Tomografik Bagaj Tarama Sistemi (CT)

Görsel 61 Bagaj Tarama Sistemi

Görsel 62 Yutucu Tespit Sistemi
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9.3. Motorbotlar 
Kara sularımızda ve limanlarımızda gerçekleşen kaçakçılık girişimlerinin tespiti amacıyla yürütülen 

devriye faaliyetlerinde kullanılan motorbot kapasitesinin artırılması amacıyla 2018 yılında Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında 4 adet devriye botu daha envanterimize kazandırılmış 
ve İstanbul, İskenderun, Bodrum ve Mersin’de hizmete sunulmuştur. Böylelikle Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğünün motorbot kapasitesi 25’e yükselmiştir. 

Görsel 63 Yeni Nesil Motorbotlar

9.4. Diğer Teknik Cihaz ve Ekipman
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, fiberskop, 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. 

2018 yılında; 35 adet yoğunluk ölçüm cihazı, 20 adet Karbondioksit Ölçüm Cihazı, 15 adet Videoskop 
Cihazı, 3 adet İnsansız Hava Aracı (drone) ve 5 adet Narkotik Kimyasal Madde Teşhis Cihazı alımı yapılmış 
ve ihtiyaç duyan birimlerimize dağıtımı gerçekleşmiştir.
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Görsel 64 Videoskop Cihazı

Görsel 66 Karbondioksit Ölçüm Cihazı  

Görsel 68 İnsansız Hava Aracı (Drone)

Görsel 65 Yoğunluk Ölçüm Cihazı

Görsel 67 GEMINI





Bölüm 4
2019 Yılı Hedef 
ve Projeleri
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1. AB Projeleri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılması amacıyla 

yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, Avrupa Birliği (AB) mevzuat ve uygulama uyumunu 
gerçekleştirmek amacıyla AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programları vasıtasıyla birçok Projeyi hayata 
geçirmiştir. 2003 yılından günümüze kadar eşleştirme, tedarik, hizmet alımı ve inşaat bileşenlerinden 
oluşan 9 farklı AB Projesi başarıyla tamamlanmıştır. 

Projeler kapsamında beşeri ve teknik kapasite güçlendirilirken, aynı zamanda AB uygulamaları ile 
uyum sağlanmaya çalışılmıştır. 

2018 yılında yürütülen ve devam eden AB Projelerini gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo 20 2018 Yılında Bitirilen ve Devam Eden AB Projeleri   

AB PROJELERİ

PROJE ADI SÖZLEŞME
TÜRÜ PROJE ÇIKTILARI PROJE BÜTÇESİ (€)

Gümrük Muhafazanın 
Deniz Gözetim 
Kapasitesinin Artırılması

Tedarik ve 
Eşleştirme

Tedarik:
-8 adet Devriye Aracı 
-4 adet Devriye Botu 

Eşleştirme: İspanya-Fransa 
Konsorsiyumu
-İleri seviye gemi arama ve devriye 
eğitimi
-Deniz operasyonları eğitimi
-Arama kurtarma eğitimi
-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
-Kurumlar arası işbirliği 
-İstihbarat paylaşımı

1- Tedarik 3.400.900
 Bot: 3.190.000
 Araç: 210.900 

2- Eşleştirme: 2.000.000 

Toplam: 5.400.900

Havalimanlarında 
Gümrük Muhafazanın 
Kapasitesinin 
Geliştirilmesi

Tedarik ve 
Doğrudan hibe

Tedarik: 50 adet dedektör köpek, 20 
adet dedektör köpek aracı, 50 adet 
devriye aracı, 6 adet bagaj tarama 
sistemi ile 20 adet uyuşturucu ve 
kimyasal madde teşhis cihazı
Doğrudan hibe: Yolcu ve kargo 
kontrolü eğitimleri ile dedektör köpek 
idarecisi eğitimleri (Uluslararası Göç 
Örgütü)

1- Tedarik: 3.000.000 
2- Doğrudan hibe: 2.500.000

Toplam: 5.500.000

Gümrük Muhafazanın 
Tespit Kapasitesinin 
Artırılması

Tedarik, Eşleştirme 
ve Hizmet Alımı

Tedarik: 5 adet backscatter 

Eşleştirme: İtalya-İspanya 
konsorsiyumu
-Konteyner kontrol kapasitesinin 
geliştirilmesi
-KKM’nin kapasitesinin geliştirilmesi

Hizmet Alım: Veri yönetimi ve 
hedefleme programı

1- Tedarik: 4.000.000 
2- Eşleştirme: 1.000.000
3- Hizmet Alım:2.500.000

Toplam: 7.500.000
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1.1. Gümrük Muhafazanın Deniz Gözetim Kapasitesinin Artırılması

Gümrük Muhafazanın denizlerde kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin artırılmasını teminen hayata 
geçirilen projenin tedarik ve eşleştirme bileşenleri bulunmaktadır. Tedarik bileşenleri kapsamında 4 
adet devriye botu ve 8 adet devriye aracı temin edilmiştir. Yeni devriye botlarının temini ile teşkilatın 
deniz filosunda bulunan bot sayısı 25’e yükseltilmiş, devriye araçları da liman bağlantısı olan idarelerin 
kullanımına tahsis edilmiştir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya-Fransa Gümrük İdareleri arasında yürütülen 
eşleştirme projesi ise 5 temel bileşenden oluşmakta olup 22 ay sürmüştür. Projede genel olarak; deniz 
stratejisi, deniz güvenliği, deniz devriyesi, bordalama, sağlık ve emniyet tedbirleri, gemi arama, deniz 
istihbaratı, liman güvenliği ve operasyonları, kurumlararası iş birliği konularında eğitim ve seminerler 
düzenlenmiş; atölye çalışması faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve denizlerde kaçakçılıkla mücadele alanında 
kolluk güçleri arasında iş birliğinin kuvvetlendirilmesi amacıyla İstanbul’da üç aşamadan oluşan “TRUVA 
Ortak Gümrük Tatbikatı” gerçekleştirilmiştir. 93 faaliyetin başarıyla tamamlandığı Proje sonlandırılmıştır.

Görsel 69 Eşleştirme Projesi Faaliyetlerinden Kareler  

1.2 Havalimanlarında Gümrük Muhafazanın Kapasitesinin Geliştirilmesi konulu AB 
Projesi

Gümrük Muhafazanın havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin geliştirilmesini teminen 
hayata geçirilen projenin tedarik ve doğrudan hibe bileşenleri bulunmaktadır. Projenin pilot havalimanları 
İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Antalya Havalimanı olarak belirlenmiştir.

Tedarik bileşeni kapsamında, 50 adet dedektör köpek, 20 adet dedektör köpek nakil aracı, 50 adet 
devriye aracı, 6 adet Çift Kaynaklı Bagaj Tarama Sistemi ve 20 çift Uyuşturucu ve Kimyasal Madde Teşhis 
Cihazı temin edilecek olup temine ilişkin sözleşmeler 2018 yılında imzalanmıştır. 

Projenin doğrudan hibe bileşeni Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde yürütülecek olup proje 
kapsamında yolcu ve kargo kontrolleri, mülakat teknikleri, uçak araması, havalimanı suçları, dedektör 
köpek eğiticilerinin ve idarecilerinin eğitimi gibi konularda seminer, çalıştay ve eğitim faaliyetleri 
düzenlenecektir. Projenin 2019 yılında başlatılması öngörülmekte ve 30 ay sürmesi öngörülmektedir.

1.3. Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Artırılması
Projenin tedarik, eşleştirme ve hizmet alımı olmak üzere üç bileşeni bulunmaktadır. Tedarik bileşeni 

kapsamında 5 adet Backscatter Tarama Sistemi temin edilecektir. Söz konusu alıma ilişkin ihale süreci 
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2018 yılında tamamlanmıştır. Bu proje ile Backscatter’lar ilk kez limanlarda kullanılacak olup sistemlerin 
kaçakçılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Görsel 70 Eşleştirme Projesi Açılış Toplantısı 

15 ay devam edecek olan İtalya-İspanya Konsorsiyumu ile yürütülecek eşleştirme projesine dair 
sözleşme 25.07.2018 tarihinde imzalanmış, proje yerleşik eşleştirme danışmanının 01.08.2018 tarihinde 
Türkiye’ye gelişi ile resmen başlamıştır. Projenin ilk 6 ay faaliyetlerine ilişkin detaylı iş planı hazırlanmış 
olup proje kapsamında 31.12.2018 itibariyle 11 faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alımı bileşeni kapsamında ise Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı temin edilecektir. Söz 
konusu alıma ilişkin ihale değerlendirmesi 2018 yılı sonunda tamamlanmıştır. Projenin, Mart 2019’da 
uygulanmaya başlaması ve Eylül 2020’de tamamlanması öngörülmektedir. Veri yönetimi ve hedefleme 
yazılımı ile Bakanlığımız farklı veri tabanlarındaki ve sistemlerindeki verilerin bir sistemde toplanarak özel 
bir bulut yapısında güvenli bir şekilde “büyük veri çözümü” yöntemi ile depolanması planlanmaktadır. 
Ayrıca proje kapsamında yer alacak “makine öğrenimi (machine learning)” ve “derin öğrenme (deep 
learning)” algoritmaları sayesinde uygun risk profilleri belirlenerek çok kısa sürede farklı yapıdaki verilerin 
risk analizine tabi tutulması sağlanabilecektir. Böylelikle kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması ve 
nokta atışı nitelikli yakalamalar yapılabilmesi açısından projenin büyük bir önemi bulunmaktadır. 

2. Yerli Üretim ve Ar-Ge Projeleri
2.1. MİLTAR Projesi
Dünyada “fiziki müdahalesiz kontrol teknolojileri” olarak bilinen araç ve konteyner tarama sistemleri, 

kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi artıran ve gümrük kontrollerinin daha hızlı gerçekleştirilmesinde 
büyük rol oynayan teknik unsurların başında gelmektedir. Bakanlık olarak, araç ve konteyner tarama 
sistemlerinin kullanımına ilişkin atılan ilk adımlar, 2003 yılında Dünya Bankası kredisi kullanılarak alınan 
üç adet tarama sisteminin faaliyete geçmesine dayanmakta olup takip eden dönemde; milli bütçe, 
Avrupa Birliği fonları, Yap-İşlet-Devret gibi muhtelif kaynaklar kullanılarak sistemlerin sayısı artırılmıştır. 
Halihazırda, farklı marka ve modelde yarı sabit, mobil, hızlı tarama, tren tarama ve backscatter olmak 
üzere toplam 64 adet sistem, kara sınır kapılarımızda ve limanlarımızda faaliyet göstermektedir.

Yeni Ekonomik Programın (Orta Vadeli Program) sanayi üretiminde katma değeri artıracak ve cari 
açığı azaltacak sektörel projelere öncelik verilmesi prensibine uygun olarak, Bakanlığımızın yurtdışı 
kaynaklardan temin ettiği ve bu alanda son 15 yılda yaklaşık yarım milyar lira yatırım yaptığı Araç ve 
Konteyner Tarama Sistemlerinin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla, “Yerli ve Milli Tarama 
Sistemi Projesi” geliştirilmiştir.
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Proje kapsamında, bir araç ve konteyner tarama sistemi prototipinin yerli imkânlarla üretilmesi, uzun 
vadede ise sistemin seri üretiminin yapılarak yaygınlaştırılması öngörülmektedir. Böylece, ülkemizin 
dünya üzerinde araç ve konteyner tarama sistemleri üreten sayılı ülkeler arasına girmesi sağlanacak ve 
geniş bir istihdam yaratılacaktır. 

2.2. Tarama Ağı Projesi 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK arasında imzalanan, “Gümrük Kapıları Güvenlik 

Sistemleri İçin Yazılım ve Analiz Bileşenleri” konulu İş Birliği Protokolü kapsamında Tarama Ağı 
Projesi’nin hayata geçirilmesi öngörülmekte olup proje temelde, araç ve konteyner tarama sistemlerinden 
alınan görüntülerin depolandığı ve paylaşıldığı mevcut Veri Yönetim Sistemi’ne benzer ancak söz konusu 
sistemin boşluklarını ve eksikliklerini giderecek bir paylaşım platformunun oluşturulması ile otomatik 
görüntü tanımlama modüllerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

2.3. Havayolu Beyan Formu Projesi
Proje kapsamında; Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Havayolu Beyan Formu ile yakıt, kumanya, 

ikram, duty free gibi belgelerin elektronik ortamda alınmasına yönelik bir program tasarlanmıştır. 
Beyan formu ve dilekçe ile birlikte alınan yaklaşık 10 belgenin sisteme aktarılması ile yüzbinlerce 
kırtasiye dokümanından tasarruf edilmesi vasıtasıyla havacılık hizmetlerinin daha kolay hale getirilmesi 
öngörülmektedir. 

2.4. Deniz Turizm Taşıtlarına Yönelik Gümrük Hizmetlerinin Elektronikleştirilmesi 
Projesi

Dünya genelinde deniz turizminin gösterdiği 
artış trendine paralel olarak ülkemize yönelik 
yat turizmi ve kurvaziyer yolcu sayısında artış 
görülmektedir. Bu kapsamda gerek Dünya 
Gümrük Örgütü’nün global ihtiyaç analizleri 
gerekse de Bakanlığımız iç değerlendirmeleri 
ışığında bahse konu taşıtlara yönelik gümrük 
kontrol ve denetimlerinde etkinlik ve verimliliği 
arttıracak, kullanıcı dostu ve hızlı yeni 
sistemlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

İki ana başlığı içerisinde barındıran proje kapsamında öncelikle halihazırda Bakanlığımız iç 
kaynakları ile geliştirilen Yat Takip Programına yatçıların ön bildirimlerini sağlayacak bir modül eklenmesi 
planlanmaktadır. Projenin diğer ana başlığı altında ise ülkemize giriş çıkış yapan kurvaziyer gemilerine 
yönelik elektronik ortamda bir ön bildirim sistemi oluşturularak yolcular üzerinde ülkemize gelmeden 
önce risk analizi yapılabilmesi hedeflenmektedir. Bu değişiklikle ile birlikte ilgili idarelerimize önceden bilgi 
verilmesini sağlayacak ve varış öncesi risk analizi imkânı ortaya çıkabilecektir. Diğer yandan bu sistem ile 
yatçıların bilgi eksikliğinden kaynaklı mevzuat ihlalleri ve buna bağlı mağduriyetlerin önüne geçilecek ve 
işlemlerin hızlı ve modern bir biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. 
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