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Ticaret Bakanlığı olarak bir taraftan ülkemiz ticaretinin sağlam temeller üzerinde 
büyüyerek gelişmesi için durmaksızın çalışırken bir taraftan da milli ekonomimiz 
önündeki en büyük tehditlerinden biri olan kaçakçılık faaliyetleri ile amansız bir mücadele 
halindeyiz.   

2020 yılı maalesef, küresel bir salgınının gölgesinde dünya ticaret hacminin daraldığı ve ülke 

ekonomilerinin ciddi zorluklarla yüzleştiği bir yıl oldu. Ancak tüm zorluklara rağmen bu olağan 

dışı yılda, çalışma arkadaşlarımızın olağanüstü gayretleri ile kaçakçılıkla mücadelede yüzümüzü 

Sunuş

Mehmet MUŞ
Ticaret Bakanı
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ağartan sonuçlar elde ederek; haksız rekabet 

ortamının oluşmasına ve büyük vergi 

kayıplarının yaşanmasına engel olduk.

Salgın hastalık koşullarında dahi 7 gün 

24 saat çalışarak ülkemizin tamamında 

kararlılıkla yürüttüğümüz kaçakçılıkla 

mücadele faaliyetleri neticesinde, 2020 yılında 

bir önceki yıla göre %40 artış kaydederek 

4 milyar 404 milyon değerinde kaçak eşya 

yakalaması gerçekleştirdik. Uyuşturucu başta 

olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden 

yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesini 

engelledik. Geçtiğimiz yıl rekor niteliğinde 5 

yakalamaya imza atarak toplam 9 ton 700 kg 

uyuşturucu ele geçirdik ve zehir tacirlerine 

kâbuslarla dolu bir yıl yaşattık. Ticari eşya 

grubunda da, insan sağlığını ciddi şekilde 

tehdit eden tütün ve tütün mamulleri ile alkol 

kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçak 

ürün ticareti üzerine kararlılıkla gittik ve 

önemli sonuçlar elde ettik.

Geçtiğimiz yıl Bakanlık olarak başarı 

ile yürüttüğümüz kaçakçılıkla mücadele 

faaliyetlerinde, bir taraftan vatandaşlarımızın 

sağlığını ve ülkemizin ekonomik refahını 

gözetirken, diğer taraftan da yasal ticaretin akış 

hızını korumaya azami gayret gösterdik. Çağıyla 

yarışan vizyoner projeler ortaya koyarak, 

son teknoloji teknik cihazlar ve sistemler 

kullanmaya devam ettik. Bu doğrultuda 

Savunma Sanayi Başkanlığı ve TÜBİTAK ile 

yürüttüğümüz Ar-Ge Projelerimizle yalnızca 

kaçakçılıkla mücadelede teknik kapasitemizi 

arttırmıyor, bu alanda milli teknolojilerin 

geliştirilmesine de öncülük ediyoruz.

Personelimizin mesleki gelişimine de hız 

kesmeden yatırım yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 

bu amaçla salgın koşulları içerisinde gerekli 

tüm önlemleri alarak birçok eğitim ve faaliyet 

düzenleyerek kolluk personelimizin alanında 

uzmanlaşması için önemli adımlar attık. 

Bunların karşılığını yıl içinde imza attığımız 

rekorlarla almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Kaçakçılıkla mücadelede özveri ile 

çalışarak bizlere başarılı bir yıl yaşatan kolluk 

personelimiz başta olmak üzere Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğünün tüm 

çalışanlarına, bu mücadeleye katkı sağlayan 

Bakanlığımızın tüm birimlerine ve ulusal ve 

uluslararası alandaki paydaşlarımıza teşekkür 

ediyor, bu mücadeleyi önümüzdeki yıllarda 

da hep birlikte uyum içerisinde ve başarı ile 

sürdürmeyi temenni ediyorum.
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Küresel ticaret ağının en önemli bileşenlerinden biri olan gümrükler, tarih boyunca 

ülkeler için hayati rol üstlenmiş, gümrük politikaları ülke ekonomilerinin korunması ve 

güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde şekillenmiştir. 

Dış Ticaret işlemlerinin önemli ve vazgeçilmez bir aşaması olan gümrük işlemleri bir bütündür. 

Bu süreçte görev alan tüm birimler birbirini tamamlayan bir görevi yerine getirmektedirler. 

Görevin özü, ülkeye giren ve çıkan eşya trafiğinin belirlenen dış ticaret politikası çerçevesinde 

sevk ve idare edilmesidir.

Sunuş

Sezai UÇARMAK
Bakan Yardımcısı
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Bakanlığımızca belirlenen gümrük 

politikaları, ülkemizin küresel ticaretten 

daha fazla pay alması ve milli ekonomimizin 

geliştirilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. 

Ancak bu politikaların başarısı, yürütülen ticari 

faaliyetlerde gümrük mevzuatına uyumun 

denetlenmesi ve kaçakçılık girişimlerin 

önlenmesi ile yakından ilgilidir. 

Bu doğrultuda Gümrük Muhafaza 

Teşkilatımız, iş insanlarımızı haksız rekabete 

karşı korumak ve yasa dışı ticaretten 

kaynaklanan vergi kayıpları ile halk sağlığı 

ve ülke güvenliğini tehdit eden ürünlerin 

gümrüklerimizden geçişini engellemek için 

özveri ile çalışmaktadır. 

2020 yılında Bakanlığımız personelince 

yürütülen çalışmalar karşılığını vermiş ve 

geçtiğimiz yıl kaçakçılıkla mücadele açısından 

başarılarla kapattığımız bir yıl olmuştur. 

Bununla birlikte bu başarılara küresel bir 

salgının yarattığı olumsuzlukları göğüsleyerek 

imza atılmış olması da bizler için ayrı bir gurur 

kaynağıdır. 

Geçtiğimiz yıl gümrük muhafaza 

personelimizin, mesleki gelişimine önem 

vererek alanlarında uzmanlaşmaları 

için birçok meslek içi eğitimi icra ettik. 

Personelimizi yalnızca bilgi ve tecrübe 

aktarımı ile desteklemekle kalmadık, son 

teknoloji ürünü teknik cihazlarımıza ve bilgi 

sistemlerimize de yenilerini ekleyerek dünya 

gümrük idarelerine örnek teşkil eden teknik 

kapasitemizi geliştirdik. Ayrıca kaçakçılıkla 

mücadeleye önemli katkı yapan tesislerimize 

yenilerini ekledik. 

Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaların somut 

sonuçlarını sahada almış bulunuyoruz. 

2020 yılında önceki yıla göre, dünya ticaret 

hacmindeki daralmaya rağmen, yakalanan 

kaçak eşya değerinde %40 artış kaydederek 

toplam yaklaşık 4,5 milyar TL’lik kaçak eşya 

ele geçirmiş olmak kayda değerdir.

Diğer taraftan gençlerimizin hayatını 

karartan, terör örgütlerine finansman sağlayan 

uyuşturucu ile mücadelede elde ettiğimiz 

sonuçlar da bizi ayrıca mutlu etti. Kararlı 

mücadelemiz sonucunda beş rekor yakalama 

ile birlikte toplam 9,7 ton uyuşturucu madde 

ele geçirerek zehir tacirlerine geçit vermedik. 

Bunların yanı sıra sigaradan alkole, gıda 

ürünlerinden elektronik eşyalara kadar geniş 

bir yelpazede yakalamalar gerçekleştirdik. 

Ayrıca gözünü dünyamızın doğal, tarihi ve 

kültürel mirasına diken kaçakçılara da, her 

zaman olduğu gibi, geçit vermedik. 

Bu dokümana yalnızca küçük bir 

bölümü yansıyan kaçakçılıkla mücadelede 

faaliyetlerimize katkı veren Bakanlığımızın 

tüm birimleri ile ulusal ve uluslararası alandaki 

tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2020 

yılında da yürütülen özverili çalışmalarla 

yüzümüzü ağartan gümrük muhafaza 

personelimizin başarılarının devamını 

diliyorum.
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Gümrük Muhafaza Teşkilatı bir buçuk asrı aşan tarihinde önemli başarılara imza 
atmış, teşkilatın her bir ferdinin özverili gayretleri sayesinde gümrük kapılarımız başta 
olmak üzere ülkemizin tamamında halk sağlığının korunması ve dürüst iş insanlarının 
kaçakçılıktan kaynaklanan haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için kararlılıkla 
çalışmıştır.

2020 yılında da salgın hastalık koşullarına rağmen, son teknoloji ürünü teknik cihazlarımıza ve 

uluslararası standartlardaki tesislerimize yenilerini ekleyerek, alanında uzmanlaşan personelimiz 

sayesinde yasa dışı ticaretin önlenmesi alanında önemli başarılar elde ettik, rekor yakalamalar 

gerçekleştirdik.

Sunuş

Murat YAMAN
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
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Yıl içerisinde, çağımızın ihtiyaçları 

doğrultusunda, dijitalleşmenin imkânlarından 

azami şekilde yararlanmak amacıyla ileri 

teknolojiye ve tesisleşmeye yatırım yapmayı 

sürdürdük. Bu kapsamda yürütülen projelerde 

gümrük kontrol işlemlerinin hatasız ve süratle 

tamamlanmasını amaçladık.

Bu doğrultuda, bir kısmı ülkemizde ilk 

defa hayata geçirilen, sonuçları itibariyle 

milli sanayimize de büyük katkı yapacağını 

umduğumuz, Savunma Sanayii Başkanlığı ve 

TÜBİTAK gibi kurumlarımızla işbirliği halinde 

yürüttüğümüz Ar-Ge Projelerinde büyük bir 

mesafe kat ettik.

Milli Tarama Sistemi Projesi (MİLTAR) 

ile dünyada sayılı ülke tarafından üretilen ve 

kaçakçılıkla mücadelede kullanılan teknik 

sistemlerin başında gelen X-ray tarama 

sistemlerinin ülkemizde yerli imkanlarla 

üretilmesi için Savunma Sanayi Başkanlığı ile 

yürüttüğümüz projede önemli bir yol aldık.

Ayrıca, çalışmalarına başladığımız Tarama 

Ağı Projemiz ile gümrük kapılarımızdaki Araç ve 

Konteyner Tarama (X-ray) Sistemlerimizden 

alınan görüntüleri merkezde de kontrol etmek 

ve araç içerisindeki kaçak eşyayı yapay zeka 

yardımıyla otomatik olarak tespit etmek 

suretiyle gümrük kapılarında daha hızlı ve 

etkin kontrol sağlamak için çalışmalarımız 

devam ediyor.

Yine, çalışmalarını yürüttüğümüz Veri 

Yönetimi ve Hedefleme Projesi sayesinde 

Bakanlığımızın veri sistemleri başta olmak 

üzere kaçakçılıkla mücadelede ihtiyaç duyulan 

tüm veri tabanlarında var olan veriler, veri 

madenciliği çözümleri ile analiz edilecektir.

TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz bir 

diğer Ar-Ge çalışmasının ürünü, yolcuların 

giysilerinin altına gizledikleri kaçak eşya, 

uyuşturucu ve benzeri maddelerin temassız 

tespitine olanak sağlayan Yolcu Görüntüleme 

Sistemlerimize 2020 yılında yenilerini 

ekleyerek envanterimizi genişlettik.

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde; 

envanterimizde bulunan toplam 70 adet araç 

konteyner ve tren tarama sistemimizden, 21 

adet motorbotumuzdan, 21 gümrük kapısında 

ve 10 adet Ro-Ro limanımızda devreye 

aldığımız Plaka Tanıma Sistemlerimizden, bu 

yıl içerisinde eklediğimiz yeni ünitelerle birlikte 

sayıları 12 bine ulaşan Araç Takip Cihazımızdan, 

kara ve deniz gümrük kapılarında kurulu 

bulunan Radyasyon İzleme Sistemlerimizden, 

yolcu bagajlarının üç boyutlu görüntüsünü 

veren CT Tomografik Bagaj Kontrol Cihazı 

ile uyuşturucu kuryelerinin belirlenmesi için 

Yutucu Tespit Cihazımızdan, araçlardaki gizli 

bölmelerin tespitinde Videoskop ve Fibereskop 

Cihazlarımız ile Karbondioksit ve Yoğunluk 

Ölçüm Cihazlarımızdan azami şekilde 

faydalandık.

Ayrıca Bakanlığımızca yürütülen kaçakçılıkla 

mücadelenin kalbi konumunda bulunan, 

Komuta Kontrol Merkezimiz ve yapılan 



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

2020 faaliyet raporu

yakalamalarda büyük katkısı bulunan dedektör 

köpeklerimizi yetiştirdiğimiz Dünya Gümrük 

Örgütü’nce uluslararası eğitim merkezi olarak 

akredite edilen Köpek Eğitim Merkezimiz, 

2020 yılında kendilerinden beklenilen tüm 

görevleri eksiksiz yerine getirdi. İftihar 

ettiğimiz, alanında artık büyük tecrübeye 

sahip bu tesislerimize, 2020 yılında, yakalanan 

narkotik maddelerin incelenmesinde büyük 

önem teşkil eden Kriminal Laboratuvarımızı 

da ekledik.

2020’de yüksek teknoloji ürünü teknik 

cihazlarımız ve uluslararası düzeyde 

tesislerimizle desteklediğimiz Gümrük 

Muhafaza personelinin mesleki gelişimine de 

büyük önem verdik. Alanında uzmanlaşmış 

X-ray Operatörlerimiz, Dedektör Köpek 

İdarecilerimiz, Deniz Devriye, Gemi Arama, 

Konteyner Kontrol Ekiplerimiz başta olmak 

üzere adli kolluk personelimize yönelik olarak 

düzenlenen teorik ve pratik eğitimlere, salgın 

koşullarında dahi gerekli önlemleri alarak, 

devam ettik. Ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde 

Olay Yeri İnceleme Ekiplerimizi de kurarak 

yürütülen adli kolluk hizmetlerinde önemli bir 

gereksinimi karşılamış olduk.

2020 yılında kaçakçılıkla mücadele alanında 

yürüttüğümüz çalışmalar sonucu, bir kısmı 

rekor niteliğindeki yakalamalarla, halk 

sağlığının korunması ve ülkemizin ekonomik 

refahının arttırılmasına katkı sağlamaktan 

mutluluk duyuyoruz. Bu faaliyetlerde uyum 

içerisinde çalıştığımız, Bakanlığımız birimleri 

başta olmak üzere ulusal ve uluslararası 

alandaki tüm paydaşlarımıza teşekkür 

ediyorum. Kaçakçılıkla mücadelede imza atılan 

başarıların artarak devam etmesini temenni 

ediyorum.
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1.1. İdari Yapı
Türkiye’nin geniş bir coğrafyaya ve 

stratejik bir konuma sahip olması nedeniyle 
kara, hava, deniz ve demiryolu gümrük 
kapılarında gümrük iş ve işlemlerinin sağlıklı, 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi 
için 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 164 Gümrük Müdürlüğü ve 31 Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
görev yapmaktadır. Ayrıca bu Müdürlüklere 
bağlı 162 Bölge Amirliği, 363 Kısım Amirliği ve 
36 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Bölge Amirliği bulunmaktadır.

1.2. İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında, 

yasadışı ticaretin önlenmesi başta olmak üzere, 
gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin 
korunmasını sağlamak, bu alanların takip ve 
muhafazasını temin etmek ve gerektiğinde 
müdahalede bulunarak kaçakçılıkla mücadele 
etmek yer almaktadır.

Bu görevleri yerine getirirken en 
önemli etken insan kaynağıdır. Genel 
Müdürlüğümüzün insan kaynağının hem nitelik 
hem de nicelik olarak artırılması için gerekli 

tüm önlemler alınmaktadır. Personel sayısının 
artırılması amacıyla yeni personel atamaları 
gerçekleştirilmekte, mevcut personelin 
niteliklerinin artırılması için ise özellikle 
temel ve ileri düzey eğitim faaliyetlerine önem 
verilmektedir.

Bu kapsamda Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü, 2020 yılında, merkez teşkilatında 
205, taşra teşkilatında 5710 ve toplamda 5915 
personel ile hizmet vermiştir. Personelin 
unvanlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır:

Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza
Bölge Amirliği

Gümrük Muhafaza
Kısım Amirliği

Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat
Bölge Amirliği

Gümrük
Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza

Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat

Müdürlüğü

19 36

363

162

164

31

n Taşra Teşkilatı
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239

5760

205

5710

n MERKEZ TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI

n TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL SAYISI

n Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Toplam 
Personel Sayıları

n Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin 
Öğrenim Durumu Dağılımı

2019

2019

2020

2020

UNVANI PERSONEL SAYISI

Genel Müdür 1

Genel Müdür Yrd. 3

Daire Başkanı 8

Şube Müdürü 6

Güm.Muh.Kaç.İst.Md. 23

Uzman 1

Ticaret Uzmanı 31

Güm. ve Tic. Uzm. Yrd. 2

Şef 6

Bölge Amiri 100

Kısım Amiri 294

   Muhafaza Memuru 5311

V.H.K.İ. 15

Veteriner 3

Memur 2

Bilgisayar İşletmeni -

Kaptan 45

Makinist 23

Gemi Adamı 41

TOPLAM 5915

Öğrenim Durumu Sayısı

Ortaokul 6

Lise 109

Önlisans 77

Lisans 5303

Yüksek Lisans 417

Doktora 3

TOPLAM 5915
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n 2020 Yılı Eğitimleri

Sayı Konusu Düzenlenme 
Sayısı

Kursiyer 
Sayısı Yüz yüze/ Çevrimiçi

1 Adli Kolluk Eğitimi 1 44 Yüz yüze

2 İletişim Becerileri ve Mesleki Davranış Kuralları 
Eğitimi 3 46 Yüz yüze

3 Tütün ve Alkollü İçki Kaçakçılığıyla Mücadele 
Eğitimi 1 34 Yüz yüze

4 Bilgi Toplama Faaliyetlerinin 
Değerlendirilmesi Eğitimi 1 30 Yüz yüze

5 İstihbarat Bilgi Sistemi Eğitimi 5 47 Yüz yüze

6 İhbar Koordinasyon ve İletişim Sistemleri (İKİS 
Programının Eğitimi) 7 110  Çevrimiçi

7 Gemi Adamı, Kaptan ve Makinistlere 
Oryantasyon Eğitimi 1 15 Yüz yüze

8 Döner Kanat Mikro İHA (Multikopter) Eğitimi 1 5 Yüz yüze

9 İstihbarat Bilgi Sistemi Tanıtımı Eğitimi 2 39 Çevrimiçi

10 İstihbarat Bilgi Sistemi Kullanımı Eğitimi 5 131 Çevrimiçi

11 Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi 1 2 Yüz yüze

12 Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri (X-ray) 
Operatörlüğü Eğitimi 10 65 Yüz yüze

13 ZBV Tarama Sistemi Eğitimi 1 4 Yüz yüze

14 İleri Düzey Narkotik Eğitimi 1 10 Yüz yüze

1.3. Kolluk Eğitim 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu 

gelişmiş teknik cihaz ve sistemlerin yanında, 
kaçakçılıkla mücadeledeki en önemli 
unsurlardan birinin yetişmiş insan kaynağı 
olduğunun bilincindeyiz.

Yapılan analizler, kaçakçılık türlerinin 
sürekli olarak değiştiğini göstermektedir. 
Bu nedenle geleneksel ve eski yöntemler 
yerine, son zamanlarda artan suç türleri ve 
kaçakçılık faaliyetleri ile mücadele edebilecek 
modern yaklaşım, yöntem ve teknolojileri 
içinde barındıran farklı alanlardaki eğitim 
faaliyetlerine 2020 yılında da etkin bir 
şekilde devam edilmiştir. Ancak tüm 
dünyanın ve dolayısıyla ülkemizin de içinde 

bulunduğu Covid-19 salgınının en büyük 
olumsuzluklarından biri de eğitim alanında 
yaşanmıştır. Pandemi süreci kapsamında alınan 
üst düzey tedbirlerle eğitimlere azami oranda 
devam edilmiştir. 14’ü yüz yüze, 6’sı çevrimiçi 
olmak üzere, 20 farklı alanda düzenlenen, 
54 eğitim programına 778 kursiyer katılım 
sağlamış olup  388 kursiyer çevrimiçi, 390 
kursiyer ise yüz yüze eğitim almıştır. Söz konusu 
eğitimlere katılım sağlayan kursiyerlerden 6’sı 
Azerbaycan uyrukludur.

Düzenlenen eğitimlerle Genel 
Müdürlüğümüzün kaçakçılıkla mücadeledeki 
teknik araç kullanımı ile idari ve beşeri 
kapasitesinde de artış yaşanmıştır. 2020 yılında 
Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yer 
almaktadır:
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15 ATS Eğitimi 1 46 Çevrimiçi

16 Nakit Kontrolleri Eğitimi 1 50 Çevrimiçi

17 Küçük Bot Operasyonları Eğitimi 1 14 Yüz yüze

18 Olay Yeri İnceleme Eğitimi 1 30 Yüz yüze

 19  Dedektör Köpek Eğitimleri 9 44  Yüz yüze

 20  Yat Takip Programı ve Yat İşlemleri  1 12 Çevrimiçi

TOPLAM 54 778 14 Yüz yüze 6 Çevrimiçi

n Küçük Bot Operasyonları Eğitimi

1.4. Mevzuat ve 
Uygulama 
2020 yılında idari yapı ve insan kaynaklarına 

ilişkin yürütülen çalışmaların yanı sıra, 

kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına katkı 

sağlaması amacıyla mevzuat düzenlemeleri 

yapılmıştır. Bu kapsamda;

• Bakanlığımız bünyesinde hizmet yürütecek 

Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi 
amacıyla “Gümrükler Muhafaza Kriminal 
Laboratuvar Müdürlüğü Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

• Ticaret Bakanlığınca satın alınan tabanca 
ve mermilerin silah taşıma yetkisini haiz 
personele görevlerinde kullanılmak üzere, 
bedeli mukabilinde zati demirbaş tabanca 
olarak satılması, bu tabancaların personelin 
görevi bırakması, devlet memurluğundan 
çıkarılması ve benzeri sebeplerle görevden 
ayrılmaları halinde geri alınması usul ve 
esasları ile satılma şekli ve şartları, zayi, 
hasar, onarım, kadro standardı dışına 
bırakılması, eğitim ve görevde kullanılan 
mermilerin bedelli veya bedelsiz temini esas 
ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanan 
“Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca 
Satışına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

• Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ile 
ilgili gizli hizmet giderleri için verilen 
ödeneklerin kullanımına ilişkin usul ve 
esasları düzenlemek amacıyla “Ticaret 
Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü Bütçesindeki Gizli Hizmet 
Giderlerinin Kullanımına İlişkin Yönerge” 
yürürlüğe konulmuştur. 

• Yolcu beraberinde yurda getirilecek standart 
işlenmemiş altına ilişkin gümrük idaresince 
uyulması gereken usul ve esasların 
düzenlenmesini teminen “2020-1 sayılı 
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Yolcu Beraberi Altın Kontrolleri Genelgesi” 
hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

1.5. Kolluk Faaliyetleri
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 164’üncü 

maddesi hükmü gereğince Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü ülkemizdeki dört adli kolluk 
biriminden birisi olarak görev yapmaktadır. 
Bakanlığımız taşra teşkilatında görevlendirilen 
toplam 2095 adli kolluk personeli, 31 adet 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 

Müdürlükleri (KİM) ile bağlantılarında; 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinin olmadığı yerlerde ise Gümrük 
Müdürlükleri bünyesinde görev yapmaktadır.

Adli kolluk personelinin 474’ü Araç 
ve Konteyner Tarama Sistemi (X-ray) 
Operatörlüğü, 184’ü Dedektör Köpek İdareciliği,  
35’i Deniz Devriye, 68’i Gemi Arama Ekibi, 
75’i Konteyner Kontrol, 218’i NARKOKİM, 
20’si Dedektör Köpek Eğitmeni, 29’u Olay Yeri 
İnceleme, 3’ü ZBV konularında uzmanlaşmış 
olarak görev yapmaktadır.

n Adli Kolluk Branş Dağılımı n Adli Kolluk Personel Kadro Dağılımı

SIRA NO ADLİ KOLLUK BRANŞ DAĞILIMI

1 X-RAY 474

2 DKİ 184

3 DENİZ DEVRİYE 35

4 GEMİ ARAMA 68

5 KONTEYNER KONTROL 75

6 NARKOKİM 321

7 DEDEKTÖR KÖPEK 
EĞİTMENİ 20

8 OLAY YERİ İNCELEME 29

9 ZBV 3

TOPLAM 1.106

TOPLAM ADLİ KOLLUK SAYILARI

KİM MÜDÜRÜ 24

BÖLGE AMİRİ 37

KISIM AMİRİ 116

MUHAFAZA MEMURU 1686

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU 232

TOPLAM 2095
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1.5.1. Adli Kolluk Portalı (UYAP 
Kolluk Bilişim Sistemi)

Adli kolluk portalı sayesinde adli kolluk 
personeli Cumhuriyet Savcısı adına soruşturma 
yürütürken hazırladığı belgeleri sistem üzerinde 
oluşturacağı fezleke ekinde, elektronik imza ile 
imzalayarak, doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, 
gerçek zamanlı iletebilmektedir. Bakanlığımız 
ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan “UYAP 
Kolluk Bilişim Sisteminin Kullanılmasına Dair 
Protokol” sayesinde Genel Müdürlüğümüzün 
adli kolluk birimlerinin Adli Kolluk Bilişim 
Sistemine entegrasyonu sağlanmış olup, Genel 
Müdürlüğün tüm adli kolluk personeli sisteme 
tanıtılarak, tüm adli kolluk işlemleri Adli Kolluk 
Bilişim Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Ayrıca portal sayesinde Bakanlığımızın taraf 
olduğu davalarda Adalet Bakanlığı tarafından 
sisteme yüklenen kararlar ile davaların 
bulunduğu aşamanın personelimiz tarafından 
anlık görülebilmesi için Uyap Kurum Portal 
Web Servisi hizmetinden faydalanılmaktadır.

1.5.2. Temel Adli Kolluk Eğitimleri

Adli Kolluk Yönetmeliği’nin 9’uncu 
maddesi çerçevesinde; Bakanlığımız merkez 
ve taşra birimlerinde görevli adli kolluk 
personelinin görev alanına yönelik hazırlanan 
eğitim programı 2019 yılında yapılan revize 
çalışmaları sonucunda 2 haftadan 3 haftaya 
çıkarılmıştır. Eğitim süreci oldukça modern 
bir şekilde; soru cevap, uygulama, göstererek 
anlatma gibi farklı birçok teknik kullanılarak, 
personelimize azami fayda sağlayacak şekilde 
hazırlanmıştır. Ancak 3 hafta gibi uzun bir 
süreçte ve yakın temas gerektiren bir ortamda 
tamamlanan bu kapsamlı eğitimin pandemi 
nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi 
mümkün olmadığından, söz konusu eğitime 
belli bir süre ara verilmiştir.  2020 yılı pandemi 
öncesinde 44 kişilik bir grup adli kolluk eğitimini 
tamamlayabilmiş, bir grubun da eğitimi alınan 
sağlık tedbirleri nedeniyle ertelenmiştir.



bölüm

2
Kaçakçılıkla 
Mücadele 
Faaliyetleri
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2.1. Narkotik Maddeler  
2.1.1. Uyuşturucu Maddelerle 
Mücadelede Vizyon ve Misyon

Terörün ve organize suç örgütlerinin 
en önemli finansman kaynaklarından 
birini oluşturan, kişi ve toplum sağlığını 
hedef almasının yanı sıra sosyal doku ve 
aile yapısında önemli tahribata sebep olan 
uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticaretinden 
kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilmesi 
vizyonundan hareketle; Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü mücadele misyonunun 
temelini, uyuşturucu arzının ülkeye girişi 
noktasında önlenmesi oluşturmaktadır ve 
bu misyon çerçevesinde proaktif stratejiler 
geliştirilmekte, kapasite ve kabiliyetlerin 
her dönem biraz daha artırılmasına yönelik 
yatırımlar gerçekleştirilmektedir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Politikasının 
ana unsurları;
• Uyuşturucu maddeler ve bu maddelerin 

üretimi aşamasında kullanılan ara 
kimyasalların yasa dışı arzının önlenmesi 
ve tespitine yönelik olarak kara sınır 
kapılarımız, havalimanlarımız, deniz 
limanlarımız ile karasularımızda 7/24 esası 
çerçevesinde faaliyet göstermek,

• Narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığında 
ulusal ve uluslararası trend ve gelişmelerin 
takibini, bu konudaki izleme ve tespit 
teknolojilerinin değerlendirilmesini ve ilgili 
mücadeleci birimlere aktarımını sağlamak,

• Sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası 
işbirliğinin önem ve gerekliliğinden 
hareketle, bu alanda görevli uluslararası 
küresel ve bölgesel teşkilatlar, sınır ve 
komşu ülkeler, bölge ülkeleri ve işbirliği 

yürütülmesinde fayda görülen diğer 
ülkelerin ilgili teşkilatları ile ikili ve çok 
taraflı işbirliği modelleri geliştirmek,

• Uyuşturucu problemine ilişkin farkındalık 
artırımı, eğitim, bilgi ve tecrübe 
kapasitesinin gelişimini sağlamak, 

• Mücadele faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan 
idari kapasite, teknik sistem ve cihaz 
altyapısının, ihtiyaçlara cevap veren, 
modern ve eksiksiz bir biçimde devamlılığını 
temin etmektir.
Politika hedeflerini gerçekleştirmek için 

belirlenen taktik unsurlar ise; 
• Kısa ve orta vade politika ve önceliklerin 

belirlenmesi, 
• Risk ve tehditlerin analizi, 
• Mücadele stratejileri üretilmesi, 
• İş gücü kapasitesinin geliştirilmesi,
• Teknik ve teknolojik kapasitenin takviyesi,
• Risk analizi ve hedefleme süreçlerine ilişkin 

uygulamalar,
• Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetleri 

icra edilmesi,
• Analiz ve faaliyetlerin raporlanması ve 

paylaşımı çalışmalarını içermektedir.

2.1.2. 2020 Yılı Genel Değerlendirme

2015 yılından bu yana gerçekleştirilen 
uyuşturucu madde yakalama verileri 
incelendiğinde yakalama olayı sayısında her 
geçen yıl artan bir trend göze çarpmaktadır. 
Nitekim 2020 yılında 329 yakalama olayı ile tüm 
zamanların en yüksek olay sayısına ulaşılmıştır. 
Aynı şekilde, toplam yakalama miktarları 
incelendiğinde, 2020 yılında önceki yıla kıyasla 
%11,5 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2017 
ve 2018 yıllarında yakalanan asetik anhidrit 
cinsi eroin imalinde kullanılan ara kimyasal 



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

2020 faaliyet raporu

maddeleri analiz dışında bırakıldığında, 2020 
yılı uyuşturucu madde yakalamalarında en 
yüksek miktara ulaşılan yıl olmuştur.

2020 yılı olay sayısı ve ele geçirilen 
uyuşturucu madde miktarı önceki 5 yıllık 
dönemin ortalaması ile karşılaştırıldığında, 
olay sayısı bazında %54, miktar bakımından 
ise %50 oranında ortalamaların üzerinde artış 
kaydedildiği görülmektedir.

2020’nin ilk çeyreği itibariyle tüm dünyayı 
etkisi altına alan COVID-19 salgını, hayatın 
pek çok alanına etki ettiği gibi yolcu ve yük 
taşımacılığını da önemli düzeyde etkilemiştir. 
Özellikle 2020 yılının ikinci çeyreğinde çok 
sayıda ülkenin havalimanlarını uluslararası 
uçuşlara kapatması ve sınır geçişlerinde sıkı 
önlemler getirerek mobilizasyonu azaltma 
yönündeki politikaları, yolcu ve araç trafiğini 
önceki yılların aynı dönemine kıyasla ciddi 
ölçüde düşürmüştür. Birimlerimizce 2020 yılı 
ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen uyuşturucu 
yakalama olay sayısı 27 olarak kayıtlara geçmiş 
olup bu rakam 2018 ve 2019 yıllarında 72 olarak 
gerçekleşmiştir; başka bir deyişle pandemi 
sebebiyle 2020 ikinci çeyreğinde olay sayısı 
önceki yıllara oranla yaklaşık %60 oranında 
düşüş göstermiştir.

2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara ve 
salgın sebebiyle yolcu/araç hacminde yaşanan 
büyük düşüşe rağmen ecstasy, esrar, kokain, 
khat ve metamfetamin yakalamaları, bir takvim 
yılı içerisinde ele geçirilen en yüksek miktara 
ulaşarak rekor kırılmıştır. Diğer taraftan eroin ve 
diğer afyon türevleri yakalamalarında dönemsel 
olduğu değerlendirilen bir düşüş yaşanırken, 
metamfetamin maddesinin giderek artan bir 
bölgesel ve küresel tehdit olarak belirginleştiği, 
yasa dışı khat sevkiyatlarında gözle görülür bir 
artış yaşandığı, captagon yakalamalarında ise 
son iki yıllık dönemde önemli oranda azalış 
yaşandığı görülmektedir.

2.1.3. Uyuşturucu Maddeler Bazında 
Değerlendirme

2020 yılında Genel Müdürlüğümüz 
birimlerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde 
yakalamalarında, bir önceki yıla kıyasla genel 
anlamda bir artış söz konusudur. 2020 yılında 
ecstasy, esrar, kokain, khat ve metamfetamin 
cinsi uyuşturucu madde yakalamalarında 
rekor kaydedilmiş olup birimlerimizce 329 
olayda 1.749.939.216 TL değerinde toplam 
9723 kg uyuşturucu ve psikoaktif madde ele 
geçirilmiş, 445 şüpheli hakkında yasal işlem 
tesis edilmiştir.

2020 yılında NARKOKİM birimlerimizce 
gerçekleştirilen uyuşturucu yakalamalarına 
ilişkin madde bazında değerlendirmelere 
aşağıda yer verilmektedir.

Esrar

Gümrük Muhafaza birimlerince 
gerçekleştirilen esrar yakalamalarında, 
özellikle ulusal kolluk birimlerince yurt içinde 
yürütülen operasyonların yoğunlaştığı 2014 
yılı öncesindeki döneme kıyasla olay sayısı ve 
miktar bazında önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Ülke içerisindeki kenevir ekim alanlarının 
imhası, yasa dışı pazarda esrara ulaşılabilirliği 
büyük ölçüde azaltmıştır. Bu gelişmeler 
doğrultusunda ülkemizi hedef alan Balkan 
ülkeleri kaynaklı esrar kaçakçılığı girişimlerinde 
bir artış gözlenmektedir. 
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Son yıllarda süregeldiği üzere esrar, 2020 
yılında da birimlerimizce en yüksek miktarda 
ele geçirilen uyuşturucu madde olmuştur. 2020 
yılında 3.969 kg esrar ele geçirilmiş olup ele 
geçirilen bu miktar, önceki yıla kıyasla %60’lık 
bir artışa tekabül etmektedir. 

n  Esrar Yakalamaları (2018-2020)

2018 2019 2020

Esrar (kg) 3098 2474 3969

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 100 138 140

Afyon Türevleri

Afganistan, küresel anlamda afyon 
türevlerinin en büyük yasa dışı üretim merkezi 
olma özelliğini uzun yıllardır korumaktadır. 
Ülkemiz, çoğunlukla Afganistan ve bu ülkeye 
komşu ülkelerde üretilen ve Avrupa ülkelerine 
ulaştırılmaya çalışılan afyon türevlerinin 
kaçakçılığında kullanılan ana rotalardan 
“Balkan Rotası” üzerinde bulunmaktadır ve bu 
yasa dışı trafikte transit ülke konumundadır. 
Buna ek olarak, gerek Genel Müdürlüğümüz 
gerekse diğer ulusal kolluk birimlerince son 
yıllarda bölgede yer alan sınır kapılarında 
ve illerde gerçekleştirilen yakalamalardan 
hareketle, Irak’ın kuzey bölümünde de yasa 
dışı eroin üretimi gerçekleştirilmeye başlandığı 
değerlendirilmektedir.

Birimlerimizce 2019 yılında 36 olayda 519 
kg afyon sakızı yakalaması gerçekleştirilmişken 
2020 yılında 21 olayda 182 kg afyon sakızı 
ele geçirilmiştir. Ayrıca, 2019 yılında 34 
olayda toplam 2.259 kg eroin yakalaması 
gerçekleştirilmişken 2020 yılında 14 olayda 
toplam 791 kg eroin ele geçirilmiştir. 

COVID-19 salgını sebebiyle özellikle İran 
ve Irak gibi eroin kaçakçılığı açısından riskli 

konumda bulunan komşu ülkelerle dönemsel 
olarak sınır kapılarının kapatılması, yük 
taşımacılığı kapsamında sınır geçişlerinde 
tampon bölgede araç/şoför değişimi ve yurda 
girişte karantina uygulanması gibi sebeplerin 
eroin ve afyon sakızı yakalamalarındaki düşüşte 
etkili olduğu değerlendirilmektedir.

Ayrıca son dönemlerde uluslararası alanda 
gerçekleştirilen yakalamalara bakıldığında, 
afyon türevlerinin ana kaçakçılık rotaları 
arasında yer alan ve ülkemizin de üzerinde 
bulunduğu Balkan Rotasına alternatif teşkil 
eden Kuzey ve Güney Rotalarının daha sık 
kullanılmaya başlandığı görülmektedir. İran-
Azerbaycan sınırında Azerbaycan kolluk 
birimlerince gerçekleştirilen yüksek miktarlı 
eroin yakalamaları, Kuzey Rotası üzerinde 
Almanya kolluk birimlerince ele geçirilen yüksek 
miktarlı eroin yakalamaları ile Güney Rotası 
üzerinden deniz yoluyla Avrupa ülkelerine 
gönderilen konteynerlerde gerçekleştirilen 
yüklü miktardaki yakalamalar bu sapmaya 
örnek olarak gösterilebilir. Gerçekleşen bu 
rota sapmasında, ülkemizde görevli kolluk 
birimlerinin yürüttüğü nitelikli mücadele 
faaliyetlerinin, önemli bir caydırıcı unsur olarak 
öne çıktığı ve organize suç örgütlerini alternatif 
güzergâh arayışına ittiği değerlendirilmektedir.
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n  Afyon Sakızı Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Afyon Sakızı 
(kg) 140 519 182

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 16 36 21

n Eroin Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Eroin (kg) 1883 2259 791

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 28 34 14

Kokain

2020 yılında Gümrük Muhafaza 
Birimlerimizce gerçekleştirilen kokain 
yakalamalarında önceki 5 yılın ortalamasına 
kıyasla %90’ı aşan bir artış görülmektedir. Söz 
konusu artışta, özellikle İstanbul Havalimanı 
ile deniz limanlarımızda görevli NARKOKİM 
personelince edinilen tecrübenin mücadele 
alanına doğrudan yansımasının yanı sıra 
Kocaeli’de gerçekleştirilen 540 kg, Ambarlı 
Limanı’nda gübreye emdirilmiş şekilde ele 
geçirilen 236 kg ve İskenderun Limanı’nda bir 
gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 
72,5 kg kokain yakalama olaylarında olduğu 
gibi Genel Müdürlüğümüzce sürdürülen, uzun 
soluklu takip ve uluslararası anlık istihbari 
paylaşımı gerektiren çalışmaların etkisi 
büyüktür.

Özellikle İstanbul havalimanlarında 
yapılan yakalamalarda önceki yıllara oranla 
artış gözlenmiş, anılan havalimanlarında 
son dönemde dünyada nadir ele geçirilen sıvı 
kokain yakalamaları da gerçekleştirilmiştir. 
Genel Müdürlüğümüz birimlerince yürütülen 
uluslararası kaçakçılık trendlerinin takibi ve 

analizi çalışmaları ile uluslararası istihbari 
faaliyetler çerçevesinde, Güney Amerika 
ülkelerinden havayolu ile ülkemiz üzerinden 
Uzakdoğu ülkelerine şişelenmiş şekilde 
sıvı kokain sevkiyatına yönelik analiz ve 
hedeflemeler neticesinde İstanbul Havalimanı 
ve Sabiha Gökçen Havalimanı NARKOKİM 
birimlerince gerçekleştirilen 5 farklı yakalama 
olayında 34,6 kg sıvı kokain cinsi uyuşturucu 
madde ele geçirilmiştir.

n Kokain Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Kokain (kg) 1293 1161 1471

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 32 30 52

Amfetamin Tipi Uyarıcılar

Ülkemiz, sahip olduğu genç nüfus ve yüksek 
turizm potansiyeli sebebiyle çoğunlukla Batı 
Avrupa ülkeleri kaynaklı ecstasy kaçakçılığından, 
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hedef ülke olarak etkilenmektedir. Son yıllarda, 
ecstasy yakalamalarında yaşanan artış trendi 
devam etmekte olup 2020 yılında birimlerimizce 
gerçekleştirilen ecstasy yakalaması bir önceki 
yıla kıyasla %224’lük bir artış göstermiş ve 
5.5 milyonu aşkın ecstasy ele geçirilmiştir. Bu 
miktar, bir takvim yılı içerisinde birimlerimizce 
ele geçirilen en yüksek ectasy miktarı olarak 
rekor teşkil etmektedir.

n Ecstasy Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Miktar (adet) 1.211.086 1.630.349 5.503.798

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 13 22 14

Yasa dışı üretimi son yıllarda Lübnan ve 
Suriye gibi bölge ülkelerinde yoğunlaşmış 
bulunan captagon maddesinin yasa dışı 
trafiğinde Körfez ülkeleri hedef ülke 
konumunda bulunmaktadır. Ülkemiz captagon 
kaçakçılığından transit ülke olarak etkilenmekte 
olup Suriye ve Lübnan’da üretilen captagon, 
ülkemizin güneyinde yer alan limanlarımız 
ile güney sınırlarımızdan giriş yapmakta ve 
ülkemizde depolandıktan sonra daha büyük 
partiler halinde hava veya denizyolu kullanılarak 
Körfez ülkelerine gönderilmeye çalışılmaktadır. 
Bu durum, ülkemizin güneyinde yer alan kara 
sınırlarını ve limanlarımızı hem ülkeye giriş 

hem de ülkeden çıkış yönünde çift yönlü bir 
kaçakçılık tehdidine maruz bırakmaktadır.

Diğer yandan, güvenlik birimlerimizce 
Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen 
başarılı operasyonlar sonrası bölgenin terör 
örgütlerinden temizlenmesi neticesinde, 
terör örgütlerine önemli finans kaynağı 
sağladığı değerlendirilen uyuşturucu 
üretim merkezlerinin faaliyetleri de sekteye 
uğratılmıştır. 

Bu gelişmelerin sonucunda, Suriye’den 
ülkemize getirilmeye çalışılan captagon 
miktarında önemli bir düşüş sağlanmıştır. Son 
dönemlerde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve 
Yunanistan gibi diğer ülke kolluk birimlerince 
gerçekleştirilen captagon yakalamaları, 
maddenin kaçakçılık rotalarında bir kayma 
yaşandığını göstermektedir.

n Captagon Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Miktar (adet) 11.711.450 72.118 170.886

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 6 3 7

Metamfetamin, kısa sürede bağımlılık 
yaratması, kullanıcısında daha hızlı ve etkili 
bir fiziksel ve ruhsal çöküntü ortaya çıkarması 
dolayısıyla kişi ve toplum sağlığı bakımından en 
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tehlikeli uyuşturucu maddeler arasında kabul 
edilmektedir.

n Metamfetamin Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Metamfetamin 
(kg)

86 36 453,5

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 10 22 23

Dünya genelinde en önemli metamfetamin 
üretim merkezleri Güney Amerika ve Güney 
Doğu Asya ülkeleridir. Bölgemizde ise İran’da 
yüksek miktarda metamfetamin üretildiği 
bilinmektedir. Genel Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilen metamfetamin 
yakalamalarının büyük çoğunluğu İran’a açılan 
sınır kapılarımızda, ülkeye giriş yönünde 
gerçekleşmektedir. Diğer yandan, son yıllarda 
az sayıda olayda ve düşük miktarda da olsa 
ülkemizin batısındaki kara sınır kapılarımızda 
ve havalimanlarımızda da metamfetamin ele 
geçirilmektedir.

Küresel metamfetamin piyasası son 
yıllarda büyük bir genişleme göstermiştir. 2013 
yılında küresel olarak 100 ton metamfetamin 
yakalaması yapılmışken bu miktar 2018’de 228 
tona ulaşmıştır.1 Yakalama miktarındaki artış, 
sokak fiyatındaki düşüş ve saflık oranlarındaki 
artışla birlikte metamfetamin piyasasının 
dinamik ve genişleyen yapısına işaret 
etmektedir.

Ülkemizde de son dönemde küresel 
trende paralel bir artış görülmektedir. 
Gümrük Muhafaza Birimlerimizce 2019 
yılında 36 kg metamfetamin yakalaması 
gerçekleştirilmişken, 2020 yılında, önceki yıla 
kıyasla 11 katı aşan artışla, 454 kg metamfetamin 
ele geçirilmiştir.

Birleşmiş Milletler 2020 Dünya Uyuşturucu 

1 UNODC Global Synthetic Drugs Assessment 2020

Raporu verilerine göre Avrupa genelinde 
2014-2018 döneminde yıllık ortalama 
metamfetamin yakalamasının 1,3 ton olduğu 
dikkate alındığında, ülkemizde 2020 yılında ele 
geçirilen metamfetamin miktarının yüksekliği 
daha net görülmektedir.

Söz konusu artış, sınır kapılarımızdaki 
rekor düzeydeki yakalamaları da beraberinde 
getirmiştir. Nitekim 30.09.2020 tarihinde, 
Dilucu Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş 
yapmak isteyen bir tırın yakıt deposunda 
gerçekleştirilen kontrollerde 260 kg sıvı 
metamfetamin ele geçirilmiştir ve bu yakalama 
bugüne kadar ülkemiz kolluk birimlerince 
tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda 
metamfetamin olarak kayıtlara geçmiştir.

Sentetik Kannabinoidler

Kullanıcının bünyesinde, kenevir 
bitkisinden elde edilen esrar türevlerine 
benzer etki göstermesi amacıyla suç 
organizasyonlarınca laboratuvar ortamında 
geliştirilerek yasa dışı trafiği yapılan sentetik 
kannabinoid maddesi, ülkemize çoğunlukla 
doğrudan Çin’den veya Avrupa ülkeleri aktarmalı 
olarak kargo/posta gönderileri yoluyla veya 
yolcu beraberinde giriş yapmaktadır. 

Dolayısıyla sentetik kannabinoidlerin yasa 
dışı trafiğinde, özellikle İstanbul ilinde yer alan 
uluslararası posta/kargo işleme merkezleri ile 
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yoğun uluslararası uçuş işlemi gerçekleştirilen 
havalimanlarımız ülkeye giriş yönünde yüksek 
riskli konumda bulunmaktadır.

n Sentetik Esrar Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Sentetik Esrar (kg) 38 0,8 39,67

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 13 4 8

2019 yılında 4 olayda 0.8 kg sentetik 
kannabinoid ele geçirilmişken; 2020 yılında 
birimlerimizce 8 olayda yaklaşık 39,7 kg sentetik 
kannabinoid yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Khat

2020 yılında yürütülen küresel uyuşturucu 
trend ve rotalarının takibine ilişkin çalışmaların 
yoğunlaştığı alanlardan birini khat cinsi 
uyuşturucu madde oluşturmuştur. Yasa dışı 
piyasada “yemen otu” olarak da bilinen, Doğu 
Afrika-Arap Yarım Adası kökenli ve bitki 
temelli bir uyuşturucu olan khat maddesinin 
yasa dışı ticaretinde son aylarda dünyada ve 
bölgemiz özelinde bir artış eğilimi yaşandığı 
tespit edilmiştir. 2020 yılında Avrupa 
havalimanlarında önceki yıla kıyasla %40 artışla 
5,8 ton khat yakalaması gerçekleştirilmiştir.2

Bu eğilimin ülkemize de yansıyabileceği, 
özellikle havayolu yolcu ve kargo taşımaları 
bakımından riskin önümüzdeki dönemde 
artabileceği değerlendirilerek bu alanda 
önlemlerin artırılması sağlanmıştır. Yürütülen 
çalışmalar neticesinde Gümrük Muhafaza 
ekiplerince üst üste yüklü miktarda khat 
yakalamaları gerçekleştirilmiş ve 2020 yılında 
toplam 1,3 ton khat maddesi ele geçirilmiştir. 

2 RILO WE Info Magazine Edition December 2020

n Khat Yakalamaları (2018-2020)

 2018 2019 2020

Khat (kg) 0 36,2 1368

 2018 2019 2020

Olay Sayısı 0 1 17
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2.2. Tütün ve Tütün 
Mamulleri Kaçakçılığı ile 
Mücadele  
2.2.1. Tütün ve Tütün Mamulleri 
Piyasasına Genel Bakış

Tütün mamulleri piyasası, sigara, sigarillo, 
kıyılmış ve sarmalık tütün gibi tütün mamulleri, 
tütün ürünlerinin kullanımına yarayan 
makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kâğıdı 
gibi ürünler ile tütün mamulünü taklit eder 
tarzda kullanılan elektronik sigaralar, bunların 
aksam ve parçaları ile sarf malzemelerinden 
oluşmaktadır. Üzerinde yüksek vergi yükü 
bulunan tütün ve tütün mamulleri, ülkeler 
arasındaki fiyat farkları sebebiyle sınır aşan 
boyutta yasa dışı ticarete konu olan eşya 
türlerinin başında gelmektedir.

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı, 
bir yandan organize suç ve terör örgütlerine 
finansman kaynağı oluşturması dolayısıyla 
ülke güvenliğine ve kamu düzenine yönelik 

tehditler barındırmakta, diğer taraftan kişi ve 
toplum sağlığına yönelik risklerde artışa, vergi 
gelirlerinde aşınmaya, yasal piyasada haksız 
rekabet oluşumuna ve tütün üreticilerinin 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. 
Özellikle gençler ve düşük gelir grubunda yer alan 
tüketiciler gibi fiyat hassasiyeti yüksek tüketici 
gruplarına yönelik yasa dışı sigara kaynaklı 
tahribatın daha yüksek boyutlarda olduğu 
görülmektedir. İçerdiği bu tehdit ve riskler, söz 
konusu kaçakçılık türüyle mücadeleye ilişkin 
faaliyetlerin yoğunlaştırılmasını, kapsamının 
genişletilmesini ve ilgili kurumlarca işbirliği 
içerisinde bütüncül bir biçimde yürütülmesini 
gerektirmektedir.

Ülkemizin de dahil olduğu 182 taraf 
ülkenin onayladığı “Tütün Kontrol Çerçeve 
Sözleşmesi” tütün ve tütün mamullerinin yasa 
dışı ticaretini; 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. 

Küresel düzeyde ele alındığında, yıllık 600 
milyar adet yasa dışı sigaranın piyasaya arz 
edildiği ve sigara kaçakçılığının dünya çapında 
40-50 milyar dolarlık bir vergi kaybına yol açtığı 
değerlendirilmektedir. Avrupa coğrafyasında 
oluşturduğu vergi kaybının ise 10 milyar 
Avro civarında olduğu hesaplanmaktadır. 
Tek bir konteyner veya kamyon dolusu sigara 
kaçakçılığının 2 milyon dolar civarında yasa 
dışı bir kâr oluşturduğu dikkate alındığında, bu 
kaçakçılık türünün yasa dışı organizasyonlar 

açısından kârlılığı ve ülkeler için yarattığı 
risklerin boyutu daha belirgin hale gelmektedir. 
Zira organize suç ve terör örgütlerince yasa dışı 
tütün ticaretinden elde edilen haksız kazanç ve 
kâr, pek çok ülkenin milli gelirlerini aşmaktadır.

 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 fikri sınai mülkiyet haklarını 

Sadece tek bir konteyner dolusu kaçak sigaradan elde edilen kâr 2 milyon $

Dünyada kaçak sigara tüketiminin yarattığı yıllık vergi kaybı 40-50 milyar $

Avrupa'da kaçak sigara piyasasının sebep olduğu vergi kaybı 10,2 milyar €

Türkiye'de yasa dışı sigara piyasasının hacmi %1,55
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ihlal eden sahte tütün ürünleri ve doğrudan 
başka bir ülkede yasa dışı piyasaya girmek 
üzere yasal üretilen ucuz beyaz sigaralar, yasa 
dışı ticarete konu edilen tütün mamullerinin 
başında gelmektedir.

2.2.2. Ülkemizde Yasa Dışı Tütün 
Mamulü Piyasası

Gümrük kapılarında tüm imkânların 
seferber edilerek kontrollerin artırılması 
sonucu yasa dışı tütün ve tütün mamulü piyasası 
büyük ölçüde daralmıştır. Kaçak sigara piyasası 
hakkında bilgi edinilmesi kapsamında bazı 
sigara üreticisi firmalar tarafından, uluslararası 
bir araştırma şirketine düzenli aralıklarla 
yaptırılan bilimsel araştırma verilerine dayalı 
Boş Paket Araştırması sonuçlarına göre, 2014 
yılında %21’lerde olan kaçak sigara piyasası, 
2020 yılı itibarıyla %1,55’e gerilemiştir. 

2020 yılında gerçekleştirilen tütün ve tütün 
mamulleri yakalamaları analiz edildiğinde 
yöntem olarak; kara sınır kapılarımızda, 
binek araçların ve TIR dorselerinin zula diye 
tabir edilen yerlerine gizleme yapıldığı, yolcu 
beraberinde ise muafiyet hakkının suiistimal 
edilmek istendiği ve/veya yolcu üzerine ve 
bagajlarına gizleme yapıldığı gözlenmektedir. 

Havalimanlarında yapılan yakalamalar 
incelendiğinde; sigara, puro ve elektronik sigara 
ve aksamının öne çıktığı gözlemlenmektedir. 
Havalimanlarında da yolcu üzerinde ve 
yolcunun bagajlarında bu eşya türlerinin 
gizlenmek suretiyle yasa dışı şekilde yurda 
sokulmak istendiği görülmektedir. 

Deniz yoluyla yapılan kaçakçılık 
girişimlerinde ise konteynerlerde 
beyan haricinde eşya bulundurulması, 
konteynerde başka eşyanın içine gizlenmesi 
ve drop off gibi yöntemlere başvurulduğu 
değerlendirilmektedir. 

Şehir içi noktalarda yapılan denetimlerde 
alınan ihbar ve personelce yapılan istihbarat 
çalışmaları kapsamında bandrolsüz ürün 
bulundurma ve satışa sunma hususunda şüpheli 
olarak belirlenen iş yerleri ve depolar aranmakta; 
şehirler arasında yol güzergahlarında ise 

bandrolsüz tütün mamulü sevkiyatına ilişkin 
kontroller yapılmaktadır. 

Ayrıca 2014 yılından beri gerek Valilikler 
koordinasyonunda diğer kolluk birimleri 
ile müştereken gerekse Bakanlığımız taşra 
birimlerince market, büfe, tezgâh ve açık 
alanlarda yürütülen piyasa denetimleri ile 
yol kontrolleri, söz konusu yakalamaların 
gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır. 

Tütün ve tütün mamullerinin yasa dışı 
ticaretinin önlenmesi amacıyla teknolojik 
imkânların ve personel tecrübesinin bir 
araya getirildiği kapsamlı bir çalışma 
yürütülmektedir. Personele verilen düzenli 
eğitimler ile personelin eşya türlerinin yasa dışı 
ticaretine ilişkin bilgisi güncel tutulmakta ve 
uygulamalı eğitimler ile teori ve saha tecrübesi 
birleştirilmektedir. Personelin, Varış Öncesi 
Yolcu Analiz Programı, yolcu görüntüleme 
sistemi, araç ve konteyner tarama sistemleri, 
istihbarat bilgi sistemleri ve çay-tütün 
dedektör köpekleri gibi yardımcı araçlarla 
desteklenerek doğru hedefleme ile etkin 
sonuç alınması amaçlanmaktadır. Birimlerce 
yürütülen istihbari çalışmalar ve alınan ihbarlar 
ile etkinlik arttırılmaktadır. Bu kapsamda 
tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına karşı 
tüm kurumlarımızın topyekûn mücadelesi ve 
Bakanlığımızın beşeri ve teknik yatırımları 
ile önemli başarılar elde edilmiştir. Bunun en 
önemli göstergelerinden birisi ise yukarıda 
belirtilen Boş Paket Araştırması sonuçlarındaki 
değişimdir. 

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi’nde yer alan tütün 
kullanımını azaltmaya yönelik önlemlerin de 
uygulanmasıyla ülkemizde, sigara fiyatlarındaki 
yüksek artışlar sonucu tüketicilerin başta 
sarma tütün olmak üzere alternatif ürünlere 
yöneldiği görülmektedir.  Söz konusu yönelim, 

%212014

2020 %1,55

n Kaçak Sigara Piyasası
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tütün talebinde artışın yanı sıra yasa dışı tütün 
piyasasında da genişlemeye yol açmaktadır. 
Buna ilişkin caydırıcılığın artırılması amacıyla 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişikliğe 
gidilmiş ve ilgili Kanun’un 3’üncü maddesine 
“Yetki belgesi almadan veya bildirimde 
bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari 
amaçla; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, 
içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da 
tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş 
olarak satanlara, satışa arz edenlere, 
bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası verilir.” hükmü eklenmiştir.

Mevzuat düzenlemesi kapsamında, 
makaron ve yaprak sigara kâğıdının içerisine 
tütün veya tütüne benzer herhangi bir madde 
koyarak yasa dışı yollarla satmak da kaçak 
tütün ticareti kapsamına alınmıştır. Söz konusu 
düzenleme 1 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe 
girmiştir.

Ayrıca, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 10, 
16, 17 ve 18’inci fıkralarında değişiklik yapılarak 
makaron ve yaprak sigara kâğıdı bu fıkralar 
kapsamına alınmıştır. Böylelikle makaron ve 
yaprak sigara kâğıdı kaçakçılığı ağırlaştırıcı 
hükümlere tabi olmuştur.

2.2.3. Mücadele Faaliyetleri ve 
İstatistikler

Gümrük kapılarımız ve diğer gümrüklü 
yer ve sahalarımızın yanı sıra ülke genelinde 
Gümrük Muhafaza ve diğer kolluk birimleri 
tarafından yürütülen yoğun ve kapsamlı 
mücadele faaliyetleri neticesinde ele geçirilen 
yasa dışı tütün ve tütün mamulleri miktarında 
artış; yasa dışı tütün mamulü piyasası 
hacminde de daralma göze çarpmaktadır. 

Ülkemiz genelinde 2014 yılında yüzde 21 
seviyelerinde gerçekleşen kaçak sigara tüketim 
oranı, 2020 yılı ortalaması itibarıyla yüzde 1,55 
seviyesine gerilemiştir. Ülkemizdeki kaçak 
sigara oranı, Avrupa ve dünya ortalaması olan 
yüzde 9-11 aralığının altında seyretmeye devam 
etmektedir. 

2020 yılında kaçakçılık faaliyetlerine konu 
edilmeye çalışılan tütün ve tütün mamulleri ile 
ilgili olarak Gümrük Muhafaza birimlerimizce 
gerçekleştirilen tespitler şunlardır; 

• 7 milyon 749 bin 898 paket sigara,
• 501,8 ton tütün,
• 49.266 adet puro,
• 145 milyon 100 bin 827 adet makaron,
• 1,3 milyon adet sigara kâğıdı,
• 3,4 milyon sigara filtresi,
• 19.624 adet elektronik sigara cihazı ve 

cihaza ait ürün ve aksamı,
• 191.741 paket elektronik sigara kartuşu,
• 7.636 mililitre elektronik sigara likidi.
Son 5 yıllık tütün ve tütün mamulleri 

yakalama değerleri incelendiğinde yakalama 
değeri bazında düzenli bir artış olduğu 
gözlemlenmektedir. 2018 yılında 137 milyon 
TL olan yakalama değeri % 118’lik bir artışla 
2019 yılında yaklaşık 300 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş, 2020 yılında ise bir önceki yıla 
göre %30’luk bir artışla 391 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.2020 yılında yapılan tütün ve 
tütün mamulleri yakalamaları içerisinde değer 
bazında oransal olarak en yüksek artış gösteren 
eşya makaron, tütün ve sigara bandrolü 
olmuştur.
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Tütün ve tütün mamulleri yakalamaları 
değer bazında incelendiğinde 2016 yılından 
2020 yılına kadar olan artış eğilimi; kaçak sigara 
yakalama miktarı, kaçak sigara tüketim oranı, 

kaçak makaron ve tütün yakalama miktarları ile 
birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale 
gelmektedir.   

Son 5 yıllık süreçte sigara yakalama 
miktarı ortalaması yıllık 12 milyon 500 bin 
pakettir. Kaçak sigara yakalamaları paket 
bazında değerlendirildiğinde 2016 ile 2017 yılı 
yakalama miktarının benzerlik gösterdiği, 
2017 yılından 2019 yılına kadarki süreçte ise 
yakalama miktarında artış gerçekleştiği göze 
çarpmaktadır. 2020 yılında ise yakalama 
miktarında önemli bir düşüş olduğu 
gözlemlenmektedir. 2020 yılı tütün ve tütün 

mamulleri yakalama değeri ve sigara yakalaması 
miktarı birlikte değerlendirildiğinde; pandemi 
şartlarının da etkisiyle yasa dışı sigara arzının 
azaldığı, bu azalmadan kaynaklı yasa dışı 
tütün ve tütün mamulü tüketiminin de yurt 
içinde üretilen alternatif ürünlere kaydığı 
düşünülmektedir. 

n Ele Geçirilen Tütün ve Tütün Mamulleri Değeri (TL)

2016 98.421.706
109.811.524

137.279.783
299.973.984

391.027.091

2017

2018

2019

2020

n Ele Geçirilen Sigara Miktarı (Paket) 2016-2020

2016 11.703.395
11.036.838

13.296.239
18.732.515

7.749.898

2017

2018

2019

2020
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2018 yılından itibaren ÖTV uygulamasına 
dâhil edilen makaron cinsi eşyada kaçakçılık 
teşebbüslerinin belirgin biçimde artmaya 
başladığı görülmektedir. Sarma/doldurma 

tütün tüketimindeki artış eğiliminin de etkisiyle 
yasa dışı makaron yakalamaları son üç yıllık 
dönemde önemli artış sergilemiştir. 

Yukarıdaki grafik incelendiğinde 2018 
yılında 44 milyon 792 bin 408 adet olan 
makaron yakalaması %103 artarak 2019 yılında 

91 milyon 159 bin 289 adet olarak gerçekleşmiş, 
2020 yılında ise 2019 yılına göre %59 artarak 145 
milyon 100 bin 827 adet olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki grafik incelendiğinde tütün 
yakalamalarının 2017 yılından itibaren düzenli 
bir şekilde arttığı görülmektedir. Tütün 
yakalama miktarı ile makaron yakalama 
miktarı beraber değerlendirildiğinde; kolluk 

birimlerince alınan önlemler ve yapılan 
yakalamalar çerçevesinde daralan yasa dışı 
sigara piyasası talebinin makaron ve sarma 
tütüne kaydığı düşünülmektedir. 

n Ele Geçirilen Makaron Miktarı (2016-2020) (Adet)

2016 4.562.940
926.558

44.792.408
91.159.289

145.100.827

2017

2018

2019

2020

n Ele Geçirilen Tütün Miktarı (2016-2020) (Kilogram)

2016 302.515
54.864

99.606
317.275

501.802

2017

2018

2019

2020
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Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün 
mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 
alınan önlemler ve başarılı yakamalar 
neticesinde son 6 yılda kaçak sigara tüketim 
oranları önemli ölçüde düşmüştür. Kaçak 
sigaraya yönelik talebin diğer tütün ve tütün 

mamullerine kayma durumuna istinaden alınan 
önlemler ve yapılan çalışmalar ile makaron, 
tütün, sigara kâğıdı ve elektronik sigara gibi 
tütün mamullerinde önemli yakalamalar 
gerçekleştirilmektedir.  

n 2014-2020 Kaçak Sigara Tüketim Oranı 

2016

2014

13

20,7

8,5

16,4

5,8
2,2

1,55

2017

2015

2018

2019

2020

n 2020 Yılı Tütün ve Tütün Mamulleri Yakalama Olay Sayısı/Yöntem Oranları 

Şüphe %3

Rutin Kontrol %47

ALO 136 İhbar Hattı %3

İhbar %6
İstihbarat %4

Piyasa Denetimi %1

Risk Analizi/Profil Belirleme %36
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Yukarıdaki grafikte yer alan 2020 yılı 
tütün ve tütün mamulleri yakalama olaylarının 
yöntem bazında dağılımı incelendiğinde; 
yakalama olaylarının %47’sinin rutin 
kontrollerde, %36’sının risk analizi/profil 
belirlemesiyle, %6’sının ihbar kapsamında, 
%4’ünün istihbarat çalışmasıyla, %3’ünün 
şüphe neticesinde, %3’ünün ALO 136 İhbar 
Hattıyla ve %1’inin ise piyasa denetimi ile 
gerçekleştiği görülmektedir.  

2.2.4. Elektronik Sigara

Tütün ürünleri ve sıvı nikotin gibi ürünlerin, 
elektronik bir mekanizma vasıtasıyla, 
buharlaşma ve ısıtma gibi çeşitli yöntemlere 
tabi tutularak tüketilmesini sağlayan cihazlar 
elektronik sigara olarak adlandırılmaktadır. 
Elektronik sigara kullanımının, geleneksel 
sigaraya kıyasla daha az zararlı olduğu 
yönündeki yanlış algının da etkisiyle, daha 
çok sigarayı bırakmak amacıyla başlandığı, 
sonrasında ise bağımlılığın elektronik sigara ile 
devam ettiği görülmektedir. Elektronik sigaralar 
nikotin içerdikleri ve dumanları solunduğu için 
genellikle sigaraya benzer bir forma sahiptirler. 

Elektronik sigaraların üzerinde yapılan 
araştırmaların henüz sonuçlanmaması ve sigara 
içmeyenler ile özellikle çocuklar için özendirici 
olmaları, birçok ülkede yasal sınırlandırmalara 
tabi tutulmaları veya yasaklanmaları sonucunu 
doğurmuştur. 

Nitekim ülkemizde de 25/02/2020 tarihli 
ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile 
Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü 
Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin 
İthaline İlişkin Karar” kapsamında elektronik 

sigara cihazları ile ısıtılan tütün mamullerinin 
ülkemize ithali yasaklanmıştır. Bahse konu 
eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine 
ilişkin düzenlemeler konusunda Bakanlığımız 
yetkilendirilmiştir. Bu yetkilendirme 
çerçevesinde Gümrükler Genel Müdürlüğünün 
2020/7 sayılı Genelgesiyle de elektronik eşyanın 
yolcu beraberinde ülkemize gelişi ve transiti 
düzenlenmiştir.

Son yıllarda küresel trende paralel olarak 
ülkemizde de elektronik nikotin ürünlerinin 
kullanımının arttığı gözlenmektedir. Mezkûr 
eşyanın ithalatının yasaklanması ve yolcu 
beraberinde getirilmesinin sınırlandırılması, 
eşyanın yasa dışı ticarete konu olma durumunu 
da etkilemiştir. 

2020 yılında, 222 olayda 13 milyon 762 
bin 172 Türk Lirası değerinde elektronik sigara 
cihazı, elektronik sigara aksamı, elektronik 
sigara kartuşu ve likidi ele geçirilmiştir. 2020 
yılında;

• 19.624 adet elektronik sigara cihazı ve 
cihaza ait ürün ve aksamı,

• 191.741 paket elektronik sigara kartuşu,
• 7.636 mililitre elektronik sigara likidi 

ele geçirilmiştir.
2020 yılında yapılan elekronik sigaraya 

ilişkin düzenlemeler ve dünya genelinde 
yaşanan pandemi süreci elektronik nikotin 
ürünlerinin trendini de etkilemiştir. Özellikle 
yolcu beraberinde getirilen bir eşya olması 
nedeniyle yolcu beraberinde getirilmesinin 
kısıtlanması ve pandemi sürecinde duran 
uluslararası uçuşlar süreci etkilemiştir. Buna 
rağmen değer ve miktar bazında önemli 
yakalamalar gerçekleştirilmiştir.  
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n Yakalanan Elektronik Sigara ve Aksamı, Elektronik Sigara Kartuşu ve Elektronik Sigara Likidi 
Eşya Değeri (2017-2020) (TL)

6.614.299,24
6.614.299,24

18.072.608,34

13.762.172,29

2017

2018

2019

2020

Yukarıdaki grafik incelendiğinde; 2017-
2018 yıllarında benzer özellik gösteren 
yakalama değerinin 2019 yılında 2018 yılına 
göre yaklaşık 3 kat artarak 18.072.608 Türk 
Lirası olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2020 
yılında getirilen ithalat yasağı ve yolcu beraberi 

sınırlamalarına ve pandemi sürecinde azalan 
yolcu mobilizasyonuna rağmen geçtiğimiz yıl 
13 milyon 762 bin 172 Türk Lirası değerinde 
elektronik sigara ve elektronik sigara ürünü 
yakalaması gerçekleştirilmiştir.

Elektronik sigara ve aksamı, elektronik 
sigara kartuşu ve likidi eşya cinsi olay sayısı 
2017 yılından 2019 yılına kadar düzenli bir artış 
göstermiştir.  Bu artış elektronik sigaranın yasa 

dışı ticarete konu olma durumunu göstermesi 
açısından önemlidir. 2020 yılında olay sayısı 
2019 yılına göre yaklaşık %60 azalırken eşya 
değeri yaklaşık %24 azalmıştır.

n Elektronik Sigara ve Aksamı, Elektronik Sigara Kartuşu ve Elektronik Sigara Likidi Eşya Cinsi 
Olay Sayısı (2017-2020)

222
310

545

222

2017

2018

2019

2020
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2017-2020 yılları arasındaki elektronik 
sigara ve aksamı yakalamaları miktar bazında 
incelendiğinde yıllar arasında dalgalanmalar 
olduğu görülmektedir. 2019 yılında 73.963 adet 
olan elektronik sigara ve aksamı yakalaması 
2020 yılında 19.624 adete düşmüştür. Bu 
durumun oluşmasında, elektronik sigara 
tüketiminin devamı için gerekli olan 
kartuş ve likit gibi ürünlere yönelik yapılan 
düzenlemelerin ve kaçakçılıkla mücadele 
çalışmaları neticesinde daralan yasa dışı 
pazarın etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

Yakalama Örneği

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda Kocaeli Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
yapılan çalışma neticesinde; 14.01.2020 
tarihinde deniz yoluyla Yarımca’ya gelen bir 
konteyner riskli olarak belirlenerek çay-tütün 
dedektör köpeği ile kontrole tabi tutulmuş 
köpeğin tepki vermesi üzerine söz konusu 
konteyner X-ray taramasına sevk edilmiştir. 
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan 
kontroller neticesinde ülkeye kaçak sokulmaya 
çalışılan 9 milyon 372 bin değerinde, 624.800 
paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.  

n Elektronik Sigara ve Aksamı (Adet) (2017-2020)

56.255
27.544

73.963

19.624

2017

2018

2019

2020
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Yakalama Örneği

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra 
ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; 
05.05.2020 tarihinde Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden İzmir/ Aliağa Limanı’na gelen 
ve “krepe edilmiş kâğıt” olarak beyan edilmiş 
iki konteyner riskli bulunarak operasyon kararı 
verilmiş ve söz konusu konteynerler kontrole 
tabi tutulmuştur. Operasyon ekiplerince 
konteynerler X-ray taramasına sevk edilmiş 
ardından fiziki kontrole tabi tutulmuştur. 
Yapılan kontrol neticesinde konteynerlerde 
yasa dışı makaron olduğunun görülmesi 
üzerine çalışma ve soruşturma genişletilerek 
2 konteyner daha kontrole tabi tutulmuştur. 
Bu çalışma neticesinde dört konteynerde 
gümrüklenmiş değeri 6.750.000 Türk Lirası 
olan 37.150.000 adet makaron cinsi eşya ele 
geçirilmiştir. Bu operasyonla söz konusu tarihe 
kadar tek seferde yapılan en yüksek miktarda 
makaron yakalaması gerçekleştirilmiştir.  

 
Yakalama Örneği

25.08.2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden ve Taşucu Limanı’na deniz 
yoluyla gelen bir yolcu ve beraberinde bulunan 
eşyası kontrole tabi tutulmuştur. Yolcunun 
beraberindeki valizlerin X-ray marifetiyle 
yapılan ilk taramasında şüpheli yoğunluk 
görülmesi üzerine yolcu ve eşyasının detaylı 
kontrolünde gümrüklenmiş değeri 75.752 Türk 
Lirası olan 2.800 paket puro ve 600 paket tütün 
ele geçirilmiştir.

   
Yakalama Örneği

24.12.2020 tarihinde İstanbul Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce 
yürütülen bir çalışma kapsamında iki depoya 
baskın gerçekleştirilmiş ve yapılan aramalar 
neticesinde teminine ilişkin herhangi bir belge 
ibraz edilemeyen, toplam gümrüklenmiş değeri 
1.134.556 Türk Lirası olan 2.080 adet elektronik 
sigara, 2.066 adet elektronik sigara likidi, 835 
adet elektronik sigara aparatı, 45 adet elektronik 
sigara bataryası, 230 paket elektronik sigara 
coili, 400 adet elektronik sigara kartuşu cinsi 
eşya ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

29.11.2020 tarihinde Irak’tan Türkiye’ye 
giriş yapmak üzere Habur Kara Sınır Kapısı 
gümrük sahasına boş olarak gelen TIR 
aracında yapılan X-ray taraması sonucunda 
dorse zemininde şüpheli yoğunluk görülmesi 
üzerine çay-tütün dedektör köpeği marifetiyle 
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gerçekleştirilen aramada köpeğin dorse 
zeminine tepki verdiği görülmüştür. Yapılan 
aramada plakalı dorsenin zemin kısmında 
aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan 
yapıldığı değerlendirilen, zula olarak tabir 
edilen bölmeler içerisinde gizlenmiş vaziyette 
gümrüklenmiş değeri 594.134 TL olan, toplam 
36.000 paket sigara etiketsiz ve bandrolsüz 
yabancı menşeli sigara ele geçirilmiştir.
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2.3. Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile Mücadele
 2.3.1. Petrol Piyasasına Genel Bakış

Türkiye’nin petrol tüketiminde önemli 
bir paya sahip olan akaryakıt ürünleri, makro 
ve mikro düzeyde birçok sektörde mali ve 
ekonomik açıdan etkilidir. Dolayısıyla akaryakıt 
piyasasında güvenli, istikrarlı ve rekabetçi 
bir yapı oluşturmak, haksız kazancı önlemek, 
usul ve esasları belirleyerek, piyasada etkin 
bir denetim mekanizması tesis etmek büyük 
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında 
petrol piyasası faaliyetleri; “ithalat, ihracat, 
rafinaj, işleme, depolama, iletim, ihrakiye 
teslimi, taşıma, dağıtım, bayilik” şeklinde 
tanımlanırken akaryakıt, 5015 sayılı Petrol 
Piyasası Kanunu’nun 2/5’inci fıkrasında, 
“Benzin türleri, nafta (ham madde, solvent 
nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin 
türleri, fuel-oil türleri ile EPDK tarafından 
belirlenen diğer ürünler” olarak tanımlanmış; 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
2/1/c bendinde ise “Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, 
motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, 

doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt 

yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların 

karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan 

diğer ürünleri” şeklinde daha kapsamlı bir 

tanımlamaya tabi tutulmuştur.

Diğer taraftan petrol ürünleri, 4760 sayılı 

ÖTV Kanunu kapsamında, “Petrol ve Petrol 

Ürünleri” başlıklı I sayılı listenin (A) Cetveli’nde 

akaryakıt cinsi eşya, (B) Cetveli’nde ise akaryakıt 

harici petrol ürünleri olarak sıralanmıştır.

2.3.2. Petrol Piyasası Dış Ticareti 
Verileri

Dış ticaretimizde özellikle ithalat boyutuyla 

önemli hacme sahip bulunan petrol ve petrol 

ürünlerine ilişkin dış ticaret verileri aşağıdaki 

grafiklerde yer almaktadır.

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Akaryakıt İthalatı (Ton)

* Toplam akaryakıt: Ham petrol, Benzin, Motorin, Fuel Oil, Havacılık Yakıtı ve Denizcilik Yakıtı miktarlarını kapsamaktadır.

2016 37.073.470
35.713.936
35.785.227

42.982.503

38.346.342

2017

2018

2019

2020
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n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İthalatı (Ton)

2016 3.858.184
4.967.442

5.439.336
3.784.092

3.724.618

2017

2018

2019

2020

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Akaryakıt İhracatı (Ton)

2016 8.983.749
9.696.891

8.772.155
13.455.597

5.917.089

2017

2018

2019

2020

1.246.058
1.157.790

1.021.138
1.659.241

2.400.552

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İhracatı (Ton)

2016

2017

2018

2019

2020

* Toplam akaryakıt: Ham petrol, Benzin, Motorin, Fuel Oil, Havacılık Yakıtı ve Denizcilik Yakıtı miktarlarını kapsamaktadır.
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2.3.3. Akaryakıt Kaçakçılığı ile 
Mücadele Stratejisi

Akaryakıt sektöründe haksız ticari 
kazanç elde etmek isteyen kişiler tarafından, 
vergi kaçırmak suretiyle devlete ve genel 
anlamda kamuya zarar verilmesinin yanı sıra 
piyasaya standart dışı, kalitesiz akaryakıt 
sunulmakta ve yasalara uygun faaliyet gösteren 
firmalar karşısında haksız rekabet ortamı 
oluşturulmaktadır.

Akaryakıt kaçakçılığının temel sebepleri 
arasında; 

• 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 
ortamı gibi hususlar yer almaktadır.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele 
faaliyetleri, ‘Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele 
Eylem Planı’ ve ‘2012/19 sayılı Akaryakıt 
Kaçakçılığıyla Mücadele Konulu Başbakanlık 
Genelgesi’ kapsamında, Ticaret Bakanlığı 
koordinesinde ve mücadelede görevli tüm kurum 
ve kuruluşların katılımı ile yürütülmektedir. 

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelenin 
koordinasyonu görevi çerçevesinde diğer 
mücadeleci kurumlardan intikal eden ve 
Bakanlık nezdinde hazırlanan, akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları, akaryakıt 
piyasası denetim verileri ve kaçak akaryakıt 
yakalama sayılarını içeren, üçer aylık ve yıllık 
olarak düzenlenen Akaryakıt Kaçakçılığı ile 
Mücadele Faaliyet Raporları ve Genel Durum 
Faaliyet Raporları, Ticaret Bakanlığı tarafından 

diğer mücadeleci kurum ve kuruluşlara 
iletilmektedir. Bu şekilde akaryakıt sektöründe 
kaçakçılıkla mücadelede ilgili kurumlar arasında 
bilgi paylaşımının temini ve iş birliğinin tesisi 
sağlanmaktadır. 

Akaryakıt piyasasında karşılaşılan 
muhtemel usulsüzlüklerin önüne geçmek 
amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev 
yapan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
Denetçisi unvanını haiz Gümrük Muhafaza 
personeli tarafından rutin, müşterek ve 
operasyonel denetimler gerçekleştirilmektedir. 
Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 
yürütülen söz konusu denetimler, risk analizi 
çalışmaları, intikal eden ihbar ve istihbari 
bilgiler doğrultusunda önemli miktar ve değerde 
kaçak akaryakıt yakalamaları yapılmakta; 
ayrıca dosya incelemeleri üzerinden kaçakçılık 
tespitlerinde bulunulmaktadır.

Ayrıca 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı kapsamında Gümrük Muhafaza personeli 
tarafından gümrük kapılarında standart 
depo muafiyeti kapsamı akaryakıt kontrolleri 
yapılarak muafiyet fazlası akaryakıt için vergi 
tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

2.3.4. Akaryakıt Piyasası 
Denetimleri

2020 yılında, Bakanlığımızda görevli 239 
adet petrol ve LPG piyasası denetçisinin iştirak 
ettiği denetimler çerçevesinde 1.259 akaryakıt 
istasyonu ve tesis denetlenmiştir. Rutin, 
operasyon ve müşterek olarak gerçekleştirilen 
söz konusu denetimlerde toplam 5.713 numune 
alınmış ve 97 kişi hakkında adli işlem tesis 
edilmiştir. 
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2.3.5. Standart Depo Muafiyeti 
Kapsamı Akaryakıt Kontrolleri

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında gümrük kapılarında gümrük 
vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt 
miktarı, TIR çekicilerinde 550 litreyi, istiap 
haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil) kamyon 
ve tankerlerde 300 litreyi, istiap haddi 15 tonun 
üzerinde olan kamyon ve tankerlerde 400 litreyi, 
otobüslerde ise 300 litreyi aşamamaktadır. 
Mezkûr Karar’ın 96/3’üncü fıkrası gereğince; 
gümrük kapılarında standart depo fazlası 

olarak tespit edilen petrol ürünlerinden, ilgili 

petrol ürünü için litre başına, ÖTV tutarının 

%50 fazlası tutarındaki tek ve maktu vergi ile 

damga vergisi tahsil edilmektedir.

 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık 

dönemde gerçekleştirilen muafiyet fazlası 

akaryakıt tespitlerine bakıldığında, yıllar 

itibariyle miktar ve değer bakımından artış 

eğiliminde olduğu görülmekte olup 2020 yılında 

tespitlerin azalışında dünya çapında yaşanan 

salgına bağlı kapatılan sınırlar, getirilen 

kısıtlamalar etkili olmuştur. 

131
3 13

147252

29 14

295
526

36 49

611616

117
6

739

n 2020 Yılında Gerçekleştirilen Akaryakıt Piyasası Denetimleri

Ticaret Bakanlığı Bünyesinde 2020 Yılında Gerçekleştirilen 
Akaryakıt Denetimleri (Adet)

Rutin Operasyon Müşterek Toplam

Ocak-Mart 2020 Nisan-Haziran 2020 Temmuz-Eylül 2020 Ekim-Aralık 2020

n 2016-2020 Yılları Arasında Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Gerçekleştirilen Standart Depo 
Muafiyet Fazlası Tespitleri

Gümrük Sahalarda Gerçekleştirilen Muafiyet Fazlası Akaryakıt Tespitleri  (2016-2020)

Yıllar Miktar (Lt.) Değer (TL)

2016 19.674.928 48.866.277

2017 39.269.049 105.821.490

2018 53.663.854 141.591.393

2019 77.054.679 207.507.384

2020 30.278.668 84.967.496



33https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

2.3.6. Kaçak Akaryakıt 
Yakalamalarına İlişkin Detaylı 
Analiz

Son dönemde akaryakıt kaçakçılığıyla 

mücadele çalışmaları çerçevesinde 

gerçekleştirilen tespit ve analizlerde, 5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 

belirtilen ülkemize yasa dışı yollardan 

sokulan markersiz yakıtların piyasaya arzı 

veya akaryakıt harici petrol ürünlerinin yine 

markersiz ve yasa dışı biçimde akaryakıt olarak 

satışı şeklindeki gerçekleştirilen kaçakçılık 

fiillerinden ziyade; ülkemize yasal olarak 

girişi sağlanan akaryakıt veya akaryakıt harici 

petrol ürünlerinin, mali kayıtlar üzerinde 

yapılan oynama ve suiistimallerle, otomasyon 
sistemleri ve ödeme kaydedici cihazlara yönelik 
usulsüz müdahalelerle, sahte fatura ve diğer 
belgeler kullanılmak suretiyle kayıt dışı olarak 
satılarak vergi kaçakçılığı gerçekleştirildiği 
görülmektedir.

 Nitekim 2016 yılı sonrasında kaçak 
akaryakıt yakalama ve dosya üzerinden 
tespitlere bakıldığında, miktar ve olay sayısı 
bakımından azalış eğiliminde olduğu, 2016 
yılında gerçekleştirilen toplam kaçak akaryakıt 
yakalama ve tespit miktarının, 2020 yılında 
%98 oranında azalış gösterdiği görülmektedir. 
2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilen 
toplam kaçak akaryakıt yakalama ve tespit 
verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Akaryakıt Yakalama ve Tespitleri

KAÇAK AKARYAKIT YAKALAMA VE TESPİTLERİ

YILLAR OLAY SAYISI YAKALAMA MİKTARI (TON) YAKALAMA DEĞERİ (TL)

2016 173 24.810 129.729.446

2017 185 1.186 4.554.604

2018 180 9.703 57.578.956

2019 173 1.097 6.731.405

2020 90 1.594 7.588.716

19.674.928
39.269.049

53.663.854
77.054.679

30.278.668

2016-2020 Yılları Arasında Gümrüklü Sahalarda Gerçekleştirilen Muafiyet Fazlası Akaryakıt 
Tespitleri (LT)  

2016

2017

2018

2019

2020

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Standart Depo Muafiyeti Fazlası Tespitleri
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24.810
1.186

9.703
1.097

1.594

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Akaryakıt Yakalama ve Tespitleri

Ticaret Bakanlığı Bünyesinde Gerçekleştirilen Kaçak Akaryakıt Yakalama ve Tespitleri (Ton)

2016

2017

2018

2019

2020

Son beş yıllık dönemde kaçak akaryakıt 
tespitlerine bakıldığında en sık karşılaşılan 
akaryakıt türlerinin, motorin, benzin, fuel 
oil ve madeni yağ cinsi eşyalardan oluştuğu 
görülmektedir. Bununla birlikte 2019 ve 2020 

yıllarında gerçekleştirilen kaçak akaryakıt 
yakalama ve tespitleri incelendiğinde, en yoğun 
tespit edilen yöntemin büyük çaplı gemilerde 
beyan harici olarak ülkeye getirilen motorin ve 
fuel oil yakalamaları olduğu görülmüştür. 

2.3.7. Özel Ekip

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele konulu 
2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 
11’inci maddesi gereğince, Bakanlığımız 
koordinasyonunda Genel Müdürlüğümüz 
bünyesinde müşterek kontrol ve denetim 
yapmak üzere Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele 
Özel Ekibi oluşturulmuştur. Oluşturulan 
Özel Ekip, Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığından yapılan, konusunda 
yetkin, tecrübeli personel görevlendirmeleriyle 
işbirliğine dayalı olarak hızlı ve etkin bir şekilde 
faaliyet yürütmektedir.
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2020 yılı içerisinde Özel Ekip Şubesince 
yürütülen akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele 
faaliyetleri kapsamında, kaçak akaryakıt, 
madeni yağların usulsüz kullanımı, akaryakıt 
ürünlerinin ithalatında farklı GTİP kullanılması, 
mali usulsüzlük yapılarak piyasaya sahte fatura 
sürülmesi gibi farklı başlıklarda çalışmalar 
yürütülmüştür. 

Özel Ekip Şubesince 2020 yılında;
• Dağıtıcı Lisansı sahibi firmalar tarafından 

lisans faaliyetlerine aykırı olarak 
sahte akaryakıt alış ve satış faturaları 
düzenlenerek bayiler üzerinden piyasaya 
sürülmesi,

• Spot piyasa olarak tabir edilen, yasal 
olarak temin edilen akaryakıtın faturasının 
komisyon karşılığı, akaryakıtın ise faturasız 
kayıt dışı satılması, sahte faturalar 
kullanılarak faturasız akaryakıtın sevk ve 
satışına yasal görünüm kazandırılması,

• ÖTV’siz yakıt alma hakkı bulunan deniz 
taşıtlarına kayıt dışı akaryakıt teslim 
edilmesi,

• Madeni yağ firmalarınca ithal edilen baz 
yağının bir işleme tabi tutulmaksızın 
gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belgelerle 
mamul ürün gibi gösterilerek usulsüz 
yöntemlerle piyasaya sevk edilmesi,

• İran’dan getirilen fueloil cinsi eşyanın 
gerçeğe aykırı beyanda bulunularak 
Bitümen MC30 cinsi eşya olarak yurda 
sokulmak istenilmesi, 

• Atık yağ ve geri dönüşüm tesislerinin 
usulsüz olarak kaçak akaryakıt üretmesi,

• Ulusal marker seviyesi geçerli olan ancak 
baz yağ solvent gibi akaryakıt harici petrol 
ürünleri karışımı içeren kaçak akaryakıtın 
bayiler üzerinden piyasaya satışı
gibi farklı konularda çalışmalar 

gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda 2020 
yılında toplam 778.2 Milyon TL değerinde 
usulsüzlük ortaya çıkartılmıştır (Firmalarca 
düzenlenen sahte fatura tutarının 4.3 Milyar 
TL’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.) Ayrıca 
Genel Müdürlüğümüzde geçici görevli Vergi 
Müfettişlerince iki firmaya yönelik yürütülen 
vergi incelemeleri tamamlanmış olup yapılan 
inceleme neticesinde Hazineye intikali 
öngörülen vergi ve ceza tutarı 605,5 Milyon TL 
olarak hesaplanmıştır. (Bu firmalarca düzenlenen 
sahte fatura tutarının 8,1 milyar TL olduğu tespit 
edilmiştir)

Özel Ekibin 2020 Yılı Çalışmalarından 
Örnekler 

1. Akaryakıt Özel Ekip Şubesi görevlilerince 
farklı illerde faaliyet gösteren 3 akaryakıt 
dağıtım şirketi, 13 akaryakıt istasyonu ve bazı 
firmalara yönelik yürütülen çalışmalar sonucu; 
bazı bayilerce dağıtıcılarından temin edilen 
faturalı yasal akaryakıtın faturasının bir mal 
teslimi olmaksızın fatura ihtiyacı olan firmalara, 
akaryakıtın ise piyasa fiyatının altında başka 
akaryakıt istasyonlarına satıldığı, temin edilen 
faturasız yasal akaryakıtın ise dağıtım şirketleri 
üzerinden üretilen sahte faturalar kullanılarak 
sevk ve satışına yasal görünüm kazandırılıp 
diğer bayiler üzerinden piyasaya sürüldüğü, 
ayrıca bazı dağıtım şirketlerince bayiler 
üzerinden piyasaya 4,3 Milyar TL sahte fatura 
sürülerek devletin KDV yönünden (kurumlar/
gelir vergisi kayıpları hariç) en az 778 Milyon TL 
zarara uğratıldığı ortaya konularak, yürütülen 
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çalışmaya ilişkin tanzim edilen rapor gereği 
yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.

2. Özel Ekibe intikal eden ihbarlar ve 
istihbari bilgiler kapsamında Kayseri-Sivas 
illerinde riskli akaryakıt istasyonlarına yönelik 
yapılan eş zamanlı denetimlerde 3 akaryakıt 
istasyonu tarafından piyasaya sürülen 
akaryakıtın marker kontrol sonuçlarının 
geçerli olmasına rağmen alınan numunelerin 
laboratuvar analiz sonuçlarına göre akaryakıtın 
içeriğinde 5607 sayılı Kanun’da suç olarak 
tanımlanan ve tağşiş olarak nitelendirilen; 
baz yağ, solvent, hekzan gibi akaryakıt harici 
petrol ürünleri bulunduğunun tespit edilmesi 
üzerine bu istasyonlara yönelik Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli işlem 
başlatılmıştır. Ayrıca konuya ilişkin tespit 
ve bulgular Jandarma Genel Komutanlığı 
KOM Daire Başkanlığı ile paylaşılarak ortak 
çalışma başlatılmıştır. Kayseri Cumhuriyet 
Başsavcılığı nezdinde Jandarma Genel 
Komutanlığı üzerinden yürütülen soruşturma 
sonucu 23.06.2020 tarihinde hedef firma 
ve şahıslara yönelik Genel Müdürlüğümüz 
ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon 
gerçekleştirilmiştir. Operasyonda 19 şüpheli 
şahıs hakkında gözaltı kararı alınmıştır. 
Yürütülen çalışmada toplam 120 ton kaçak 
akaryakıt ele geçirilmiştir.

3. Akaryakıt Özel Ekip Şubesi ve Jandarma 
Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı 
ekipleri ile yürütülen ortak bir çalışma 
kapsamında Ankara’nın Kahramankazan 
ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm 
tesisi ve bir madeni yağ tesisine yönelik 
operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
operasyonda madeni yağ firmasında motorine 
benzerlik gösteren ve kaçak akaryakıt olarak 
kullanılabileceği değerlendirilen 10 ton ürüne 
mahkeme kararı gereğince el konulmuştur. 

Yakalama Örneği: 

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama Ekibince 
yapılan araştırmalar sonucunda riskli olarak 
değerlendirilen yabancı bayraklı bir konteyner 
gemisinde, 28.09.2020 tarihinde yapılan 
kontroller neticesinde beyan harici 83 bin 
TL değerinde 16 ton motorin ile 286 bin TL 
değerinde 106 ton fuel oil cinsi akaryakıt ele 
geçirilmiştir. 

n Mersin, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, Eylül 
2020

Yakalama Örneği: 

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları ve 
kontroller neticesinde, 28.10.2020 tarihinde, 
bir tankın içerisinde, farklı GTİP’ten beyan 
edilen 920 bin TL değerinde 233 ton fuel oil 
cinsi akaryakıta el konulmuştur. 

n Ağrı, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, Ekim 2020.
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Yakalama Örneği 

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 
30.11.2020 tarihinde bir gemide yapılan arama ve 
kontrollerde, beyan harici 459 bin TL değerinde 
84 ton motorin ile 56 bin TL değerinde 17 ton 
fuel oil tespit edilmiştir.  

n İstanbul, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, Kasım 
2020.
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2.4. Alkollü İçki 
Kaçakçılığı İle Mücadele
2.4.1. Genel Bakış

Ülkemizde alkollü içkiler üzerindeki 
yüksek vergi yükünden kaynaklı olarak bu 
alandaki kaçakçılık girişimlerine sıklıkla 
rastlanmaktadır. Vergilerin artışı ve etil alkole 
yönelik kısıtlamalar nedeniyle yüklü miktarda 
kaçak ya da sahte içki yakalaması yapılmaktadır. 
Alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele; ekonomiyi 
vergi kaybına uğratmasının yanı sıra ölümlere 
varan insan sağlığına yönelik ciddi olumsuz 
etkileri bakımından ayrı bir önem arz 
etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine 
göre,  her yıl 3 milyon kişi alkollü içki kullanımı 
sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Ayrıca alkollü 
içki kullanımı, 200’den fazla hastalığa ve 
20-39 yaş grubu ölümlerin yaklaşık %25’ine 
neden olmaktadır. Her toplumun özelliklerine 
bağlı olarak alkol kullanımı farklı seviyelerde 
hastalıklar ile sosyal ve ekonomik sorunlara yol 
açmaktadır. Alkol tüketimi; sağlık problemleri, 
davranışsal bozukluklar, karaciğer bozukluğu, 
bazı kanser türleri ve kardiyovasküler 
hastalıklarla ilişki içerisindedir.

2.4.2. Yakalama İstatistikleri

Alkollü içki kaçakçılığı; neden olduğu 
vergi kayıpları, yasa dışılığın merdiven altı 
üretime kaymasından kaynaklı metil alkol 
zehirlenmesine bağlı ölümler, olağan hastalık 
yükünün artması gibi faktörleri içeren çok 
katmanlı bir sorundur. Bu eşyanın kaçakçılığı, 

içkilerin yasa dışı yollarla yurt dışından 
ülkemize getirilmesi ya da yurt içinde yasa 
dışı yollarla üretiminin yapılarak iç piyasaya 
sokulması şeklinde 2 yolla gerçekleşmektedir. 
Yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 
sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve 
bidonlar gibi kaplarda bekletilen sahte alkollü 
içkilerin yanı sıra ekipman ve ham madde de 
yoğun şekilde ele geçirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde 
408.949 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. 
2020 yılında yakalanan kaçak içki miktarı, 
önceki yıl yakalanan 450.268 litreye kıyasla 
yüzde 9 oranında bir düşüş göstermiştir.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu 
uyarınca alkollü içkilerde belirlenen ve son 
yıllarda artan ÖTV oranları bazı türler için 
%234’e kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu 
artışların etkisiyle yasal ürünlerin yerine hem 
kayıt dışı üretim hem de tüketime yönelim 
artmıştır.  Tarım ve Orman Bakanlığınca, 
01/10/2020 tarihinde “Etil Alkol ve Metanolün 
Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişikliklerle 
etil alkol ve metanolün internetten satışı 
yasaklanmıştır. Düzenlemeyle beraber “evsel 
kullanım amaçlı etil alkol” ibareleri “genel” 
ibaresi ile değiştirilmiş olup Bakanlık, etil 
alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının 
güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip 
tedbirleri alacaktır. Getirilen değişikliklerin 
uygulamaya geçmesiyle birlikte kaçakçılığın 
azalmasına olumlu yönde tesir edeceği 
değerlendirilmektedir. 
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445.241
256.697

97.729
450.268

408.949

n 2016-2020 Yılları Arasında Alkollü İçki Yakalamaları (Litre)

2016

2017

2018

2019

2020

215
226

200
223

173

n 2016-2020 Yılları Arasında Alkollü İçki Yakalamaları Olay Sayısı

2016

2017

2018

2019

2020

8.100.479
3.784.541

2.802.131
2.773.803

2.350.690

n En Çok Yakalama Yapan İlk 5 İdare

İzmir KİM

Mersin KİM

Sarp KİM

İskenderun 
KİM

Habur KİM
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n 2016-2020 Yılları Arasında Sınır Kapıları Bazında Alkollü İçki Yakalaması Olay Sayıları

Posta 5
Kara 493

Şehiriçi ve Diğerleri 230
Deniz 142
Hava 167

Gerçekleştirilen yakalamalar, yakalamayı 
yapan Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlükleri bazında değerlendirildiğinde; en 
fazla alkollü içkinin İzmir KİM tarafından ele 
geçirildiği görülmekte, bunu sırasıyla Mersin 
KİM, Sarp KİM, İskenderun KİM ve Habur KİM 
takip etmektedir.

Dikkat çeken bir başka husus ise kapılar 
bazında bakıldığında şehir içi yakalamalarının 
toplamdaki yüzdesinin yaklaşık yüzde 22 
gibi bir orana tekabül etmesidir. 2020 yılında 
ise gerçekleşen 173 olayın 65’i yani yaklaşık 
yüzde 38’i sınır kapıları dışında yapılan yurt içi 
operasyonlarda gerçekleştirilmiştir. Yakalanan 
eşyanın miktar olarak da yaklaşık yüzde 81’ini 
ev yapımı alkollü içki ile ev yapımı içkide 
kullanılan etil alkol oluşturmaktadır.  

Yakalama Örneği 

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari 
çalışmalar sonucunda, Arsuz ilçesinde kaçak 
içki  imal ettiği ve sattığı tespit edilen bir şahsın 
evinde yapılan aramada;  4.374 litre ‘boğma rakı’ 
tabir edilen alkollü içki ile söz konusu alkollü 
içkilerin üretiminde ve damıtımında kullanılan 
düzenek ve ekipman ele geçirilmiştir. El konulan 

alkollü içki cinsi eşyaların gümrüklenmiş 

değeri, 830 bin TL’dir.

Yakalama Örneği 

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü tarafından ALO 136 İhbar 

Hattı’na iletilen bir ihbar sonucu inceleme 

başlatılmış; bir iş yerinde yapılan arama 

neticesinde 187.802 TL değerinde 1.110 lt kaçak 

içki ele geçirilmiştir. 
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2.5. İlaç ve Tıbbi Ürün 
Kaçakçılığı
2.5.1. Genel Bakış

Dünya çapında iki milyara yakın insanın 
gerekli ilaçlara, aşılara, tıbbi cihazlara ve diğer 
sağlık ürünlerine erişimden yoksun olması, 
standart altı ve tahrif edilmiş yasa dışı ürün 
piyasasının oluşmasında rol oynamaktadır. 
Küresel tedarik zincirleri karmaşıklaştıkça, 
yani bir ülkede üretilen ürünler ikinci bir 
ülkede paketlenebilir ve üçüncü bir ülkede 
tüketicilere pazarlanmak veya satılmak üzere 
sınırlar ötesine dağıtılabilecek hale geldikçe bu 

sorun büyümektedir. E-ticaretin büyümesi de 

-genellikle yetkisiz kaynaklardan- daha kolay 

online ilaç satın almaya imkan sağlayarak bu 

trende katkıda bulunmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, düşük ve orta gelirli 

ülkelerde her on ilaçtan birinin standart altı 

veya tahrif edildiğinin tahmin edildiği göz 

önüne alındığında, yasa dışı ilaç piyasasını 

önümüzdeki on yıl için acil sağlık sorunlarından 

biri olarak tanımlamıştır . 

İlaç Güvenliği Kurumu (Pharmaceutical 

Security Institute) verilerine göre, ilaç suçları 

alanında 2015- 2019 yılları arasında vuku bulan 

olay sayıları tabloda yansıtılmaktadır.

Küresel bir bakış sağlayan bu tabloya 
göre olay sayıları tüm zamanların en yüksek 
seviyesinde olup son 5 yılın verilerine göre olay 
sayıları;

-2019’da 2018 yılına oranla yüzde on beş 
artış (+15%)

-Son beş yılda ise yüzde altmış dokuz 
(+69%) artış göstermiştir.

2.5.2 Yakalama İstatistikleri

Hem küresel hem ulusal düzeyde kaçakçılar 
açısından en cazip alanlardan biri olan ve insan 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen ilaç ve tıbbi 
ürüne dair yakalama istatistikleri, bu alandaki 
kaçakçılığın çok ciddi boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. İlaç ve tıbbi ürün kaçakçılığı 
toplum sağlığına olumsuz etkileri bakımından 
hassasiyete sahip olup; mücadele çalışmaları 
bununla orantılı olarak Genel Müdürlüğümüzce 
dikkatle sürdürülmektedir.

3002
3147

3509
4405

5081

n Olay Sayısı

2015

2016

2017

2018

2019
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148

179

165 170

238
n Olay Sayısı

2016 2017 2018 2019 2020

29.939.468
64.226.550

80.774.644
18.614.581

63.078.724

n 2020 Yılı İlaç ve Tıbbi Ürünlerin Yakalama Değeri (TL)

2016

2017

2018

2019

2020

Son 5 yılda toplam 900 olayda 256,6 milyon 
TL değerinde ilaç ve tıbbi cihaz yakalaması 
yapılmıştır. Bu dönemde Gümrük Muhafaza 
birimlerince gerçekleştirilen yakalamalar 
küresel verilere paralel şekilde genel bir artış 
eğiliminde olmakla birlikte 2020 yılında olay 
sayılarında bir miktar düşüş yaşanmıştır. Buna 
mukabil yakalama değerlerinde yaklaşık yüzde 
70 dolaylarında ciddi bir artış gerçekleşmiştir.

Ele geçirilen yasa dışı ürünler incelendiğinde, 
değer bakımından sırasıyla; tıbbi ilaçlar, 
vitaminler, cinsel sağlık ürünleri, bitkisel ilaçlar 
ve muhtelif tıbbi malzeme yakalamaları göze 

çarpmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından 
2020 yılında, önceki yıla kıyasla yaklaşık %41 
oranında bir azalışla 64 milyon 741 bin TL 
değerinde tıbbi malzeme ve ilaç yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. Tür bazında yakalamalar 
incelendiğinde, vitamin hapları ve maskeyi 
içeren muhtelif tıbbi malzeme yakalamalarında 
geçen yıla kıyasla ciddi artışlar söz konusudur. 
Dolayısıyla tüm dünyayı etkileyen pandemiden 
kaynaklı; kaçakçılığın eşya bazında bazı 
türlere yoğunlaşarak seyir değiştirdiği ve genel 
anlamda ise yakalamalarda bir azalış olduğu 
gözlenmektedir. 
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Yakalama Örneği

Kapıkule Gümrük Sahasına “boş” 
olarak giriş yapan tır aracında Edirne 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğünce risk analizi çerçevesinde yapılan 
kabin ve dolap kontrollerinde çekicide, şoför 
mahallinde gizlenmiş poşetler içerisinde ve 
ayrıca  dorsede gizlenmiş vaziyette toplam 
980 (dokuzyüzseksen) kutuda 46.960 adet, 
8.801.325 TL değerinde faturasız, belgesiz, 
beyan edilmeyen ilaç ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü tarafından ALO 136 İhbar 
Hattı’na iletilen bir ihbar sonucu inceleme 
başlatılmış; bir iş yerinde yapılan arama 
neticesinde gümrüklenmiş değeri 148.945,50 
TL olan; ibaresiz ve farklı markalarda sıvı, hap, 
sprey ve jel formlarında olmak üzere toplamda 
31.500 adet cinsel gücü arttırıcı özelliği olduğu 
düşünülen eşyaya el konulmuştur.

n 2020 Yılında Ele Geçirilen İlaç ve Tıbbi Ürünlerin Tür Bazında Dağılımı

Tıbbi İlaç %24
Muhtelif Tıbbi Malzeme %69

Bitkisel İlaç %1
Cinsel Sağlık %5

Vitamin / Vitamin Hapı %1
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2.6. Gıda Kaçakçılığı ile 
Mücadele
2.6.1. Genel Bakış 

Türkiye’nin dış ticaret hacminde önemli bir 
paya sahip olan gıda sektöründe, ürün temini, 
tüketimi ve ikmali noktasında sürdürülebilirliği 
sağlamak için olağan ticaret akışını devam 
ettirmeye ve yasa dışı ticareti önlemeye yönelik 
etkili bir denetim mekanizması oluşturmak 
gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu 
süreçte ürün güvenliğinin sağlanması, 
toplum ve insan sağlığı bakımından hayati 
önem taşımaktadır. Nitekim gıda sektöründe 
gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetleri, ortaya 
çıkan vergi kaybı ve oluşan haksız rekabet 
ortamı ile ülke bütçesine zarar verirken; ithali 
yasak ya da izne tabi olan gıda ürünlerinin yasa 
dışı yöntemlerle ülkeye getirilmesi, toplum ve 
çevre sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. 

Gıda kaçakçılığı, yüksek vergi yükünden 
kaçınmak amacıyla, eşyayı beyan etmeksizin 
ya da GTİP ve menşe yönünden gerçek dışı 
beyanlarda bulunarak ülkeye getirmek veya 
ülkemiz üzerinden transit olarak taşınan 
eşyayı transit rejimi hükümlerine aykırı olarak 
ülke içerisinde bırakmak gibi yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir. 

Gıda kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin 
olarak Genel Müdürlüğümüzce Araç Takip 
Sistemleri başta olmak üzere bir dizi önlemler 
alınmakta, kontrol ve risk analizi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Genel Müdürlüğümüz 
bünyesinde, son beş yıllık dönemde ger 
çekleştirilen kaçak gıda yakalama ve tespitleri 
incelendiğinde, tespitlerin yoğunlukla ülke 
girişinde ve rutin kontroller neticesinde 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bununla 
birlikte 2016 yılından sonra en yüksek 
değerde yakalama ve tespitin 2020 yılında 
gerçekleştirildiği gözlenmektedir. 2020 yılında, 
267 olayda, toplam 156 milyon 367 bin TL 
değerinde 29 bin 90 ton kaçak gıda yakalama ve 
tespiti gerçekleştirilmiştir. 

n 2016-2020 Yılları Kaçak Gıda Yakalama ve Tespitleri

2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Gıda Yakalama ve Tespitleri

YILLAR OLAY SAYISI YAKALAMA MİKTARI (TON) YAKALAMA DEĞERİ (TL)

2016 262 93.627 247.525.926

2017 266 55.308 87.119.209

2018 200 41.380 111.547.174

2019 280 3.400 48.710.746

2020 267 29.090 153.375.640
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n 2020 Yılı Kaçak Gıda Yakalama Yöntemleri Bazında Olay Sayıları

Risk Analizi 90; %28
Rutin Kontrol 180; %57

İstihbarat ve İhbar 33; %10
Şüphe 14; %5

n 2020 Yılı Kaçak Gıda Yakalama Yerleri Bazında Olay Sayıları

Ülke Çıkışında %22
Ülke Girişinde  %59

Ülke İçinde %17
Transit %2

n 2020 Yılında Kaçak Gıda Türü Bazında Gerçekleştirilen Yakalama Oranları

Kuruyemiş %2
Çay %82

Meyve %1
Diğerleri %15
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2.6.2. Çay Kaçakçılığı ile Mücadele 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 

kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen 

risk analizi çalışmaları ve rutin kontroller 

neticesinde en yoğun karşılaşılan gıda kaçakçılığı 

türlerinden biri çay kaçakçılığıdır. Nitekim son 

beş yıllık çay kaçakçılığı tespitlerine ilişkin 

verilere bakıldığında ise; olay sayısı, miktar 

ve değer bakımından 2019 yılında en yüksek 

artışın yaşandığı, 2019 yılında karşılaşılan olay, 

gerçekleştirilen tespit miktarının önceki yıla 
kıyasla iki katından fazla arttığı görülmüştür. 

Diğer yandan 2020 yılında yakalama 
verilerindeki düşüşte kaçakçılık eğilimindeki 
azalıştan ziyade, dünyada yaşanan salgına 
bağlı kapatılan sınırların, gerçekleştirilen 
kısıtlamaların ve kontrollerdeki artışın 
etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
bağlamda, 2020 yılında 115 olayda, 12 milyon 
571 bin değerinde 113 ton çay yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. 

n 2016-2020 Yılları Kaçak Çay Yakalama ve Tespitleri

2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Çay Yakalama ve Tespitleri

YILLAR OLAY SAYISI YAKALAMA MİKTARI (TON) YAKALAMA DEĞERİ (TL)

2016 75 235 6.069.762

2017 92 200 4.877.195

2018 50 92 3.544.285

2019 154 382 18.989.495

2020 115 113 12.570.919

Yakalama Örneği 

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 28.12.2020 

tarihinde şüpheli X- Ray yoğunluğu üzerine tır 
aracında yapılan aramada, beyan harici 136.290 
TL değerinde, 440 kg kaçak çay tespit edilmiştir.  

n Edirne, Kaçak Çay Yakalaması, Ekim 2020.
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2.6.3. Kuruyemiş Kaçakçılığı ile 
Mücadele

Gümrük vergilerinden kaçınmak 
amacıyla, sıklıkla kaçakçılığa konu edilen ve 
bu nedenle kontrol ve risk analizi kapsamında 
değerlendirilmesi önem arz eden gıda 
türlerinden bir diğeri kuruyemişlerdir. Son 

beş yıllık kaçak kuruyemiş yakalama ve tespit 

verilerine bakıldığında en yüksek değer ve 

miktarda yakalama ve tespitin 2020 yılında 

gerçekleştirildiği görülmektedir. 2020 yılında 

Gümrük Muhafaza birimleri tarafından, 31 

olayda, 61 milyon 913 bin TL değerinde 3 bin 880 

ton kuruyemiş yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılında gerçekleştirilen yüksek artışta, 
Bursa, İskenderun ve Mersin illerinde, Gümrük 
Muhafaza personeli tarafından farklı tarihlerde 
yapılan belge kontrolleri ve alınan istihbari 
bilgiler doğrultusunda, soruşturma dosyası 
üzerinden gerçekleştirilen ceviz kaçakçılığı 
tespitleri etkili olmuştur. 

Yakalama Örneği

Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, alınan 
istihbari bilgi doğrultusunda, 08.04.2020 
tarihinde, bir iş yerinde yapılan aramada, 1 
milyon 189 bin TL değerinde 76 ton muhtelif 
türlerde kaçak kuruyemiş ele geçirilmiştir. 

n 2016-2020 Yılları Kaçak Kuruyemiş Yakalama ve Tespitleri

2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Kuruyemiş Yakalama ve Tespitleri

YILLAR OLAY SAYISI YAKALAMA MİKTARI (TON) YAKALAMA DEĞERİ (TL)

2016 26 2.104 36.343.295

2017 32 216 4.896.738

2018 14 50 9.176.000

2019 36 602 13.276.047

2020 31 3.880 61.912.592

n Gaziantep, Kaçak Kuruyemiş Yakalaması, 
Nisan 2020.
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2.6.4. Meyve ve Sebze Kaçakçılığı ile 
Mücadele

Genel Müdürlüğümüz birimlerince, son 
5 yıllık dönemde gerçekleştirilen meyve ve 
sebze kaçakçılığı yakalama ve tespit verilerine 
bakıldığında, olay, miktar ve değer bakımından 
en yüksek tespitin 2020 yılında gerçekleştirildiği 

görülmektedir. 2020 yılında, 74 olayda, 22 

milyon 719 bin TL değerinde 21 bin 525 ton kaçak 

meyve ve sebze yakalama sı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu artışta, 2020 yılında, dosya 

incelemeleri neticesinde, 63 olayda, toplam 20 

milyon 627 bin TL değerinde, 20 bin 108 tonluk 

kaçakçılık tespiti etkili olmuştur.

n 2016-2020 Yılları Kaçak Meyve ve Sebze Yakalama ve Tespitleri

2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Meyve ve Sebze Yakalama ve Tespitleri

YILLAR OLAY SAYISI YAKALAMA MİKTARI (TON) YAKALAMA DEĞERİ (TL)

2016 50 7.190 13.595.574

2017 24 1.859 1.118.286

2018 27 636 1.426.253

2019 22 449 1.869.165

2020 74 21.525 22.719.281

Yakalama Örneği 

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, alınan 
istihbari bilgi doğrultusunda, bir adreste 
25.03.2020 tarihinde yapılan aramada, 
995.852 TL değerinde 1.232 ton kaçak soğan ele 
geçirilmiştir.

n Bursa, Kaçak Sebze Yakalaması, Mart 2020.



49https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

2.6.5. Diğer Yakalama Örnekleri

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirilen risk analizi çalışmalarına bağlı 

olarak, bir tır aracında, 13.01.2020 tarihinde 
yapılan aramada, 2.804.863 TL değerinde 35 ton 
kaçak peynir ele geçirilmiştir. 

Kaçkar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları sonucu, 
15 Şubat 2020 tarihinde bir otobüs aracında 
yapılan aramada, aracın yakıt deposunda, 
11.989 TL değerinde 115 kg kaçak süzme bal ele 
geçirilmiştir. 

n Hatay, Kaçak Peynir Yakalaması, Ocak 2020.

n Artvin, Kaçak Bal Yakalaması, Şubat 2020.
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2.7. Tekstil Kaçakçılığı ile 
Mücadele
2.7.1. Genel Bakış

Hazır giyim sektörü başta olmak üzere pek 

çok sektörde kullanılan tekstil; kumaş, halı, 

giyim eşyası, mefruşat gibi farklı ürün gruplarını 

kapsamaktadır. Teknolojinin ilerlemesi ile 

üretim süreci hızlanan ve maliyetleri düşen 

tekstil sektörüne tüketiciler tarafından 

gösterilen talep, yıllar içerisinde artarak 

kaçakçıların piyasayı cazip bir sektör olarak 

görmesine sebep olmuştur. Tekstil ürünlerinin 

ithalatında uygulanan gümrük vergisi, ilave 

gümrük vergisi, gözetim uygulaması ile anti-

damping vergisi ve kota uygulaması da yasa dışı 
piyasaya olan talebi arttırmaktadır.  

Ülkemizin belirli bölgelerinde önemli 
bir gelir kaynağı olan sektör, kaçak ürünler 
yüzünden zarar görmekte, yasa dışı piyasa kamu 
zararına yol açmakta; aynı zamanda herhangi 
bir standarda sahip olup olmadığı belli olmayan 
ürünler halk sağlığını tehdit etmektedir. 
Bu sebeple tekstil kaçakçılığı ile mücadele 
çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

2.7.2. Yakalama İstatistikleri

Genel Müdürlüğümüzce son 5 yılda ele 
geçirilen tekstil cinsi eşyanın yakalama olay 
sayısı bazında dağılımı aşağıdaki grafikte yer 
almaktadır:

2020 yılında yakalama olay sayısının önceki 
yıla nazaran düşüş göstermesinde COVID-19 
pandemi süreci etkili olmuştur.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı 

içerisinde ele geçirilen tekstil cinsi eşya değeri 
56 milyon 70 bin TL’dir. 

Ele geçirilen tekstil cinsi eşyanın, değer 
bazında dağılımı şu şekildedir:

311 197 299
167

319

2016 2017 2018 2019 2020

n Yıllar İtibariyle Genel Müdürlüğümüzce Gerçekleştirilen Olay Sayısı
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Yakalama verileri incelendiğinde en fazla 
ele geçirilen tekstil eşyasının kumaş olduğu 
görülmektedir. Bunu sırasıyla giyim eşyası, 
muhtelif tekstil ürünleri, ayakkabı-çanta, 
mefruşat ile halı-iplik ve giyim aksesuarının 
izlediği görülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2020 yılında 
gerçekleştirilen yakalamaların 86’sı ülkeye 
girişte yapılan kontroller, 33’ü risk analizi 
çalışmaları, 25’i evrak kontrolü, 17’si ihbar ve 
6’sı ise istihbari çalışmalar ve veri kaynakları 
üzerinden gerçekleştirilen incelemeler 
sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

Yakalama yönü bakımından incelendiğinde 
son 5 yıla ait 1293 olayın 774’ü ülkeye girişte, 
334’ü ülke içerisinde, 136’sı ülkeden çıkışta, 
49’u ise transit rejimi ihlali kapsamında yapılan 
operasyonlarda gerçekleştirilmiştir. Tekstil cinsi 
eşyanın ithalatında uygulanan vergiler, kota 
uygulamaları ve diğer kısıtlamalar göz önünde 
bulundurulduğunda ülkemizin hedef ülke 
olması beklenen bir sonuçtur ve yakalamaların 
daha ziyade ülkeye girişte yapılması da tekstil 
cinsi eşyada hedef ülke olduğumuzu ortaya 
koymaktadır.

n Ele Geçirilen Tekstil Ürünlerinin Dağılımı

Mefruşat %2

Giyim Aksesuarı %1

Kumaş %46

Halı-İplik %1

Giyim Eşyası %24

Ayakkabı - Çanta %6

Muhtelif Tekstil %20

774
334

136
49

n 2016-2020 Yılları Arasındaki Yakalamaların Yakalama Yönü Bazında Dağılımı

Giriş

Ülke 
İçerisinde

Çıkış

Transit
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2020 yılı tekstil yakalamalarında göze çarpan olaylardan bazıları şunlardır:
• İstanbul KİM tarafından ekim ayında ele geçirilen 31 milyon 217 bin 200 adet giyim aksesuarı,
• Bursa KİM tarafından temmuz ayında ele geçirilen 6 milyon 65 bin 178 metre kumaş cinsi eşya,
• İzmir KİM tarafından aralık ayında ele geçirilen 393 bin 414 adet muhtelif tekstil cinsi eşya. 

n Hatay’da ele geçirilen 8.190 kg kumaş cinsi 
eşya

n Ambarlı’da ele geçirilen 671.644 TL değerinde 
muhtelif tekstil cinsi eşya
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2.8. Silah ve Mühimmat 
Kaçakçılığı ile Mücadele
2.8.1. Genel Bakış

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020 yılında 
da sınır komşularımız olan Irak ve Suriye’de 
istikrarsızlık devam etmiştir. Bu nedenle Asya 
ve Avrupa arasındaki bölgenin en önemli 
ve en güvenli yasal ticaret transit koridoru 
ülkemizdir. Silah ve mühimmat kaçakçılığı 
vakalarına bakıldığında, ülkemizin transit 
olarak kullanılması girişimlerinin devam ettiği 
görülmektedir. 

Geçmiş yıllarda, başta bu ülkelere açılan 
sınır kapılarımız olmak üzere tüm kapılarda 
yapılan teknoloji yatırımları ve insan kaynağı 
odaklı çalışmalar mücadele sürecine katkı 
sağlamaktadır. Alınan bu önlemler kapsamında 
farklı gümrüklü alanlarda silah ve mühimmat 
yakalamaları gerçekleştirilmiştir.

2.8.2. Yakalama İstatistikleri

2016 yılından itibaren silah ve mühimmat 
yakalamalarımıza ilişkin değişim aşağıdaki 
grafiklerde görülmektedir.

25
31

26
33

17

n 2016-2020 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Olayları Sayısı

2016

2017

2018

2019

2020

7.558
230.734

180.040
13.749

2.045.624

n 2016-2020 Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Miktarı (Adet)

2016

2017

2018

2019

2020
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2020 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince 
391.942 adet değişik tür ve boyutlarda silah, 
498.566 fişek, 1.154.246 mermi ile 319 delici ve 
kesici alet ele geçilmiştir.

2020 yılındaki kaçak silah ve mühimmat 
miktarının önemli bir kısmı, İstanbul KİM 
tarafından Ambarlı Limanı’nda, Mersin KİM 
tarafından da Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen 
operasyonlarda ele geçirilmiştir.

Yapılan yakalamalar KİM Müdürlükleri 
bazında değerlendirildiğinde son beş yılda 
kesintisiz şekilde silah ve mühimmat yakalayan 
birimler arasında İstanbul, Edirne, Habur ve 
Öncüpınar KİM yer almaktadır. 

Yakalama Örneği

2020 yılı Eylül ayında, Ambarlı Limanı’nda 
gerçekleştirilen yakalamada muhtelif 
markalarda, 203.000 adet tüfek fişeği ve 
1.000.000 adet kurusıkı mermi ele geçirilmiştir.

n Ambarlı Limanı, Tüfek Fişeği ve Kurusıkı 
Mermi Yakalaması, Eylül 2020.
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2.9. Elektronik Eşya 
2.9.1. Genel Bakış 

Elektronik eşyanın, günlük yaşamın her 
alanında kullanılır hale gelmesi elektronik ürün 
çeşitliliğinin gün geçtikçe artması ve teknolojik 
gelişmelerin dinamik yapısı, yeni ve ihtiyaç 
duyulan elektronik eşya üretimindeki ürün 
yelpazesini önemli ölçüde genişleterek bu eşya 
türüne olan talebi önemli ölçüde arttırmaktadır. 

Elektronik eşyanın yüksek katma değerli 
ürünler olmasından kaynaklı olarak üretici ve 
tüketici ülkeler arasında oluşan önemli fiyat 
farklılıkları, artan talep ile birlikte söz konusu 
eşya türüne yönelik yasa dışı ticaret girişimlerini 
de cazip hale getirmektedir. 

Ülkemizin dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden genç ve dinamik bir nüfusa 
sahip olması, bu eşya türüne yönelik talebin 
yüksek olmasını önemli ölçüde etkilemektedir. 
Söz konusu talep yüksekliği, eşya türüne 
uygulanan mali yükümlülükler ve ülkeler 

arasında oluşan fiyat farklılıkları mezkûr eşya 
türünün ülkemizde kaçakçılığa konu olmasına 
neden olmaktadır.

2.9.2. Yakalama İstatistikleri

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 makine ve aksamı, TV diğer alıcılar ile 
fotokopi makinesi ve aksamı eşya grupları yer 
almaktadır.

2020 yılında Genel Müdürlüğümüzce, 
ülkemize yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan 
71 milyon 395 bin 542 Türk Lirası değerinde 
1 milyon 812 bin 822 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.

3.136.446
1.035.752

585.918
176.821

1.812.822

n 2016-2020 Elektronik Eşya Yakalama Miktarı (Adet)

2016

2017

2018

2019

2020
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2016-2020 yılları arası yakalamalar 
değerlendirildiğinde, 2016 yılından 2019 yılına 
yakalama miktarında düşüş gözlenirken, 2020 
yılında artış gözlenmektedir. Elektronik eşya 
türünün kaçakçılığa konu olmasında eşyanın 
üretim maliyetlerinin ülkeler arasında farklılık 
göstermesi elektronik eşya türlerinin bazı 
ülkelerin üretim tekelinde olması, eşyaya 

uygulanan mali yükümlülükler ve eşya 
türüne olan talep gibi birçok neden vardır. Bu 
kapsamda diğer eşya türlerinde olduğu gibi 
Genel Müdürlüğümüzce elektronik eşya türünde 
yapılan analizler çerçevesinde alınan önlemler 
ile kaçakçılığa konu olan elektronik eşya piyasası 
daraltılmaya çalışılmaktadır.

Elektronik eşya türünde yapılan 
yakalamaların toplam değeri incelendiğinde 
yıllar arası farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu 
farklılıkların temelinde ise yakalama yapılan 
eşya miktarı ile eşyanın değeri arasındaki 
değişkenlik gösteren korelasyon yer almaktadır. 
Elektronik eşyanın yüksek teknoloji girdili 
yapısı ve maliyetler arasında döviz kuru bazlı 
farklılıklar eşyanın gümrüklenmiş değerini 

aşağı ve/veya yukarı yönlü etkileyebilmektedir. 
2020 yılında Genel Müdürlüğümüzce 71 milyon 
395 bin 542 Türk Lirası değerinde elektronik 
eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Elektronik eşya yakalamalarının değer 
bazında eşya cinsi dağılımı analiz edildiğinde 
son 5 yılda cep telefonu ve cep telefonu aksamı 
eşyanın yakalamaların önemli bir kısmını 
oluşturduğu gözlenmektedir.

84.857.734
86.358.343

55.754.976
53.455.668

71.395.542

n 2016-2020 Elektronik Eşya Yakalama Değeri (TL)

2016

2017

2018

2019

2020

n Elektronik Eşya Yakalamaları İçinde Cep Telefonu ve Cep Telefonu Aksamı ve 
Aksesuarının Değer Bazında Oranı

2016

2017

2018

2019

2020

Elektronik Eşya 
Yakalama Değeri

Cep Telefonu 
Aksamı-Aksesuarı 
Yakalama Değeri
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Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere cep 
telefonu ve cep telefonu aksamı yakalamaları 
değer bazında tüm elektronik eşya 
yakalamalarının 2016 yılında %66’sını, 2017 
yılında %78’ini, 2018 yılında %65’ini, 2019 
yılında %68’ini, 2020 yılında ise %63’ünü 
oluşturmaktadır.  

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 faaliyetlerini 
etkilemektedir. Bakanlığımızın İsraf Raporu’na 

göre: “Cep telefonu olan bireylerin neredeyse 
tamamı akıllı telefon kullanmakta, ortalama 
3,7 yılda bir cep telefonu değiştirmektedirler. 
Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında 
öncelik telefonun bozulması 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 yakalamaların içerisinde cep telefonu 
miktarının yüksekliğinin açıklanmasına katkı 
sunmaktadır. 

2020 yılında eşya cinsi olay sayısı 
bakımından yapılan elektronik eşya 
yakalamaları değerlendirildiğinde yakalamaya 
konu 949 olayın yakalama yöntemine göre 
dağılımı yukarıdaki grafikte yer almaktadır. 
Elektronik eşya yakalamasına konu 949 olayın 
%44’ü rutin kontrolde, %32’si risk analizi/profil 
belirlemeyle, %9’u istihbarat çalışmasıyla, %7’si 
gelen ihbarlarla, %5’i şüphe üzerine, %2’si ALO 
136 İhbar Hattı’na gelen bildirimlerle ve %1’i ise 
evrak kontrolü esnasında gerçekleştirilmiştir.  

2.9.3. Değerlendirme

Elektronik eşya türünün insan hayatının 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesi bu eşya 
türüne olan talebi etkilemektedir. Ülkemizin 
teknolojik gelişmeleri yakından takip eden genç 
ve dinamik bir nüfusa sahip olması, elektronik 
ürünlerin insan hayatını kolaylaştırması ve 
uluslararası ticaretin hızlanmasıyla ulaşılabilir 
hale gelmesi bu eşya türüne olan talebi 
arttırmaktadır. Söz konusu eşya türünün ticari 
bir ürün olarak doğası gereği ticarette sahip 
olduğu özellikler yukarıda belirtilen artan 

n 2020 Yılı Elektronik Eşya Yakalama Yöntemleri

Evrak Kontrolü %1

İstihbarat %9

Rutin Kontrol %44

Risk Analizi/Profil Belirleme %32

Şüphe %5

Alo 136 İhbar Hattı %2

İhbar %7
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talep ile birlikte elektronik eşyanın piyasaya 
arzında yasa dışı ticarete konu olmasına da 
neden olmaktadır.Teknolojik gelişmelerin hızı 
da değerlendirildiğinde bu durumun ilerleyen 
yıllarda da yasa dışı ticaret açısından önemini 
koruyacağı değerlendirilmektedir.

Öte yandan elektronik eşya içerisinde en 
yüksek talebe konu olan ürünlerden olan cep 
telefonunun da elektronik eşya içerisinde yasa 
dışı ticarete en çok konu ürünlerden olma 
özelliğini koruyacağı düşünülmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz diğer eşya türlerinde 
olduğu gibi elektronik eşya türünde de bu 
eşya türünün yasa dışı ticarete konu olmasını 
etkileyecek unsurları ve yöntemleri yakından 
takip ederek gerekli önlemleri almaktadır. 
Son dönemde yapılan elektronik eşya 
yakalamalarında yükselen bir trend izlenmesi 
bunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
Nitekim yapılan çalışmalar kapsamında 
önemli yakalamalar gerçekleştirilmektedir. 
Bu yakalamalardan bazı örnekler aşağıda yer 
almaktadır.  

Yakalama Örneği

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yapılan çalışma 
neticesinde 24.12.2020 tarihinde iki TIR aracı 
X-ray taramasına sevk edilmiş, yapılan taramada 
şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç dorsesi 
ve dingil bölümlerinde yapılan incelemelerde 
gizlenmiş vaziyette gümrüklenmiş değeri 
1.774.960 Türk Lirası olan 669 adet akıllı cep 
telefonu ele geçirilmiştir.   

n 669 adet Cep Telefonu Yakalaması/
Habur/24.12.2020

Yakalama Örneği

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğünce Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden gelen konteyner X-ray 
taramasına sevk edilmiş, şüpheli yoğunluk 
görülmesi üzerine yapılan detaylı kontrolde 
konteyner içerisinde gümrüklenmiş değeri 
753.992 Türk Lirası olan toplam 4028 adet 
start-stoplu araç anahtarı kumanda sistemi, kol 
saati ve anahtar kapağı gibi muhtelif elektronik 
eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

n Muhtelif Elektronik Eşya Yakalaması/
Hatay/28.12.2020
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2.10. Kültür Varlıkları 
Kaçakçılığı ile Mücadele
2.10.1. Genel Bakış

Bugün ülke olarak benimsediğimiz Anadolu 

toprakları, tarihin ilk çağlarından bu yana birçok 

uygarlığa ev sahipliği yapmış ve bunun sonucu 

olarak bizleri, gurur duyduğumuz bir kültürel 

mirasın koruyucusu haline getirmiştir. Ayrıca; 

Türk kültürü de Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar 

çok çeşitli ve zengin kültürlerden beslenerek 

gelmiş ve burada kök salarak özgün bir kültür 

oluşturmuştur. Bu yönleriyle ülkemiz, kültür 

varlıklarının yasa dışı ticareti bakımından 
kaynak ülke konumunda bulunmaktadır. Bunun 
yanında; komşu ülkelerden getirilen eserlerin 
Batı ülkelerine gönderilmesi bakımından ise, 
sahip olduğu stratejik konum nedeniyle, transit 
ülke konumundadır.

2.10.2. Yakalama İstatistikleri

Genel Müdürlüğümüzün, özellikle, yasa 
dışı yollarla elde edilen kültür varlıklarının 
taşınması sürecinde dâhil olduğu mücadele 
faaliyetleri kapsamında son beş yılda 58 olayda 
toplam 5.138 adet kültür ve tabiat varlığı ele 
geçirilmiştir:

Genel Müdürlüğümüzce el konulan kaçak 
eser miktarı yıllar içerisinde dalgalı bir seyir 
izlemektedir. Olay sayılarına ve detaylarına 
göz atıldığında, bu dalgalanmanın sebebinin 
kültür ve tabiat varlıkları yakalamalarında tek 
bir olayda yüzlerce eserin ele geçirilebilmesi 
olduğu görülmektedir. Nitekim 2016 yılı 
yakalamalarının sonraki yıllara göre nispeten 

fazla olmasının sebebi, ocak ayında Hatay’da 
gerçekleştirilen ve tek seferde 1.313 adet sikke 
cinsi esere el konulan yakalamadır. Aynı şekilde, 
2020 yılında ele geçirilen eser miktarının önceki 
yıllara oranla oldukça fazla olmasının sebebi, 
Kasım ayında Öncüpınar Kara Sınır Kapısında, 
1.390 adet sikke ve muhtelif tarihi eser ele 
geçirilmiş olmasıdır.

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kültür ve Tabiat Varlığı Yakalamaları
 Yıllar İtibarıyla Ele Geçirilen Eser Miktarı

1.620
791

537

2.145

45

2016 2017 2018 2019 2020
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Genel Müdürlüğümüzün kültür ve tabiat 
varlıkları yakalamalarının olay yeri ve olay sayısı 
istatistikleri birlikte incelendiğinde; 2016-
2020 yılları arasında kaydedilen yakalamaların 
%36’sının kara sınır kapılarında, %34’ünün 
hava sınır kapılarında, %28’inin şehir içi dükkân 
ve konutlarda ve % 2’sinin ise deniz limanı 

gümrük sahasında gerçekleştiği görülmektedir. 
Bu dağılım, 2019 yılı hariç olmak üzere, analize 
konu her yıl için uyumluluk göstermektedir. 
2019 yılında ise Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüklerinin kapılardan ziyade 
ülke içinde kaydedilen kaçakçılık olayları ile 
mücadeleye ağırlık verdiği gözlenmektedir.

Söz konusu yakalamalarda ele geçirilen 
eser miktarının ise kara kapılarında kaydedilen 
yakalamalarda diğer yerlere oranla oldukça 

fazla olduğu görülmektedir. Analize konu edilen 
dönemde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı beş 
yakalama olayının detayları şu şekildedir:

n 2016-2020 Yılları Olay Sahası İtibarıyla Yakalama Grafiği

Hava %34
Kara %36

Şehir İçi %28
Deniz %2

n 2016-2020 Yılları Arasında Gerçekleştirilen En Yüksek Miktarlı Yakalamalar

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİM MÜDÜRLÜĞÜ SINIR KAPISI İL OLAY TARİHİ EŞYA CİNSİ MİKTARI
(Adet)

GAP ÖNCÜPINAR
ÖNCÜPINAR 
KARA SINIR 

KAPISI
KİLİS 13.11.2020 SİKKE ve 

MUHTELİF ESER 1.390

DOĞU AKDENİZ CİLVEGÖZÜ
CİLVEGÖZÜ 
KARA SINIR 

KAPISI
HATAY 17.01.2016 SİKKE ve 

MUHTELİF ESER 1.313

TRAKYA EDİRNE KAPIKULE KARA 
SINIR KAPISI EDİRNE 11.04.2017 TAŞ PLAK 510

DOĞU AKDENİZ CİLVEGÖZÜ
CİLVEGÖZÜ 
KARA SINIR 

KAPISI
HATAY 31.12.2020 SİKKE ve 

MUHTELİF ESER 476

TRAKYA EDİRNE KAPIKULE KARA 
SINIR KAPISI EDİRNE 11.04.2017 SİKKE 210
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2016-2020 yılları arasında kaydedilen kültür 
ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yakalamalarının 
%36’sı ülkeye girişte, %35’i ülkeden çıkışta ve geri 
kalan %29’u ülke içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Ancak el konulan eser miktarı bakımından, 
ülkeye giriş ve ülkeden çıkışta gerçekleştirilen 
yakalamalar tüm yakalamaların %90’ından 
fazlasını oluşturmaktadır.

2016-2020 yılları arasında kaydedilen 
yakalama olaylarının illere göre dağılımı 
incelendiğinde, olayların yaklaşık %40’ının 
İstanbul’da gerçekleştiği görülmektedir. 
İstanbul’u %30’luk oranla Hatay ve Kilis 
izlemektedir. Bu oranlarda, Hatay’ın Suriye 
sınırında yer alan ilimiz olması, İstanbul’un 
kalabalık bir nüfusa sahip olmanın yanı sıra 
organize suç örgütleri için toplama merkezi 
konumunda bulunması gibi sebepler etkili 
olmaktadır. En yüksek miktarda kültür ve tabiat 

varlığı ele geçirilen iller içinde ise Hatay ve Kilis 
liderliği eline almaktadır.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olay 
sayısının 2016-2020 yılları arasında kalan kısmı 
yakalama yöntemi bazında incelendiğinde; 
yakalamaların yarısından fazlasının sınır 
kapılarımızdaki rutin kontroller sırasında 
gerçekleştirildiği ve bunu sırasıyla, ihbar ve 
istihbari çalışmalar ile risk analizi üzerine 
yapılan yakalamaların izlediği görülmektedir. 

n 2016-2020 Yılları Yakalama Yönü İtibarıyla Yakalama Grafiği

Çıkış %35
Giriş %36

Ülke İçi %29

n 2016-2020 Yılları Arası Yakalama Yöntemleri Grafiği

İhbar %28
Rutin Kontroller %60

İstihbarat %7
Risk Analizi %5
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Yakalamaların çoğunun ülkeye giriş veya 
çıkışta sınır kapılarında gerçekleştirildiği 
göz önüne alındığında; yakalama yöntemleri 
arasında rutin kontrollerin ön plana çıkması 
kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü rutin kontroller 
ile memurun tecrübesinin ön plana çıktığı 
şüphe üzerine gerçekleştirilen kontroller ülkeye 
giriş ve ülkeden çıkışın gerçekleştiği sınır geçiş 
noktalarında ağırlıkla uygulanmakta ve ülke 
içi yakalamalar, çoğunlukla gelen ihbarlar ve 
yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde vuku 
bulmaktadır. 

Analize konu beş yıllık dönem içerisinde 
kayıtlarımıza giren kültür varlığı kaçakçılığı 
yakalamalarında hem olay sayısı hem eşya 
miktarı bakımından en sık rastlanılan eserin 
sikke adı verilen madeni paralar olduğu 
görülmüştür. Bu durumun, diğer kolluk 
kuvvetlerince gerçekleştirilen yakalamalar 
açısından da benzer olduğu, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı kayıtlarında yer almaktadır. Sikke-
para cinsi yakalamaları, muhtelif ziynet eşyaları 
ile vazo, tablo, çanak-çömlek gibi eşyalar takip 
etmektedir.

Yakalama Örneği

2020 yılının en yüksek miktarlı yakalaması, 
Kilis Öncüpınar Kara Sınır Kapısı’nda 
gerçekleştirilen 1.390 adet sikke cinsi eser 
yakalaması olmuştur. 31.10.2020 tarihinde 
Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere 
Öncüpınar gümrük sahasına gelen Türk uyruklu 
sürücü idaresindeki tırda yapılan kontrolde, 
dorsenin üst çıtaları arasında, yan dolaplarında 
ve ayrıca çekicinin yan dolabı içerisinde 
toplamda 1.390 adet tarihi eser niteliği taşıdığı 
düşünülen sikke cinsi eşya ele geçirilmiştir. 
Ele geçirilen sikkeler Kilis Müze Müdürlüğüne 
teslim edilmiş ve araç sürücüsü hakkında 2863 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na 
muhalefetten Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına 
suç duyurusunda bulunulmuştur.

n Kilis, Sikke Yakalaması

Yakalama Örneği

ALO 136 hattına gelen bir ihbarı 
değerlendirmek üzere harekete geçen İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü ekipleri, ihbar konusu şahsın ikamet 
adresinde yapılan aramada 1 adet mermer aslan 
heykeli ele geçirmişlerdir. İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri Müdürlüğünce, heykelin 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
kapsamında olduğu değerlendirilmiştir.

n İstanbul, Heykel Yakalaması
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2.11. Yasa Dışı Göçmen 
Kaçakçılığı ile Mücadele
2.11.1. Genel Bakış

Göçmen kaçakçılığı Türk Ceza Kanunu’nun 

79’uncu maddesinde suç olarak düzenlenmiş 

olup kaçakçılığı organize eden ve bu alanda 

menfaat sağlayanlar cezalandırılmaktadır. 

Diğer taraftan, göçmen kaçakçılığına konu 

olan göçmenler ise suçun mağduru olarak 

değerlendirilmektedir.

Gümrük Muhafaza Birimlerince yasa dışı 

yollardan ülkemize gelmeye ya da ülkemizden 

çıkmaya çalışan göçmenler sınır dışı edilme gibi 
gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesini teminen 
Göç İdaresine teslim edilmektedir.

Göçmen kaçakçılığı olaylarının 
tespitinde karbondioksit ölçüm cihazından 
yararlanılmaktadır. Bu cihaz ile dorse, konteyner 
gibi kapalı alanların içindeki karbondioksit 
seviyesi kontrol edilmek suretiyle içeride canlı 
olup olmadığı tespit edilebilmektedir. 

2.11.2. Yakalama İstatistikleri

Gümrük Muhafaza Birimlerince 2015-
2020 yılları arasında gerçekleştirilen göçmen 
kaçakçılığı tespitleri aşağıda yer almaktadır: 

Yukarıdaki tablo 2015 ve 2020 yılları arasında 
kaçak göçmen yakalama olay sayısı ve yakalanan 
toplam göçmen sayısını göstermektedir. 2015 
yılında 371 olay gerçekleşirken, bu olaylarda 
1851 göçmen yakalanmıştır. 2020 yılında ise 172 
olayda 481 göçmen yakalanmıştır. Aşağıdaki 
tablolar ise sınırdaki taşıma şekline ve Bölge 
Müdürlüklerine göre yakalama olay ve yakalanan 

göçmen sayılarını göstermektedir. 
2020 yılında en fazla göçmen yakalama 

olayı 132 olay ile kara gümrük kapılarında 
gerçekleşmiştir. Kara gümrük kapılarını 38 olay 
ile deniz gümrük kapıları takip etmektedir. Bu 
duruma paralel olarak kara gümrük kapılarında 
265 kaçak göçmen yakalanırken deniz gümrük 
kapılarında 211 kaçak göçmen yakalanmıştır. 

n Yıllara Göre Yakalama Olay Sayısı ve Yakalanan Göçmen Sayısı

Tarih Toplam Olay Sayısı Toplam Göçmen Sayısı

2015 371 1.851

2016 333 731

2017 402 1.253

2018 514 1.212

2019 529 1.433

2020 172 481
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2020 yılında gerçekleşen göçmen 
yakalamalarının uyruklarına göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Kaçak 

göçmen yakalamalarında ilk üç ülke uyruğu 
sırasıyla Suriye (159 kişi), Afganistan (68 kişi) 
ve Irak (64 kişi)’tır. 

n Yıllara Göre Yakalama Olay Sayısı 

n Yıllara Göre Yakalanan Göçmen Sayısı 

Taşıma Şekli 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DENİZ 43 30 91 91 82 38

KARA 266 302 307 417 433 132

DEMİRYOLU 20 3 4 7

İÇ GÜMRÜK SAHASI 42 1 1 1 6 2

ŞEHİR İÇİ 1

HAVA 1

Genel Toplam 371 333 402 514 529 172

Taşıma Şekli 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DENİZ 546 169 522 321 478 211

KARA 606 557 699 869 928 265

DEMİRYOLU 381 28 18 13

İÇ GÜMRÜK SAHASI 318 5 4 2 13 5

ŞEHİR İÇİ 2

HAVA 1

Genel Toplam 1.851 731 1.253 1.212 1.433 481

Uyruk Toplam Olay Sayısı Toplam Göçmen Sayısı

SURİYE 39 159

AFGANİSTAN 13 68

IRAK 20 64

TÜRKİYE 28 43

İRAN 12 35

FİLİSTİN 8 23

MISIR 3 15

GÜRCİSTAN 12 12

PAKİSTAN 3 10

FAS 5 7

Diğer 29 45

Toplam 172 481
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2.12. Biyokaçakçılık ile 
Mücadele
2.12.1. Genel Bakış

Coğrafi özellikleri ve uygun iklim koşulları 
gibi etkenlerden dolayı ülkemizdeki biyolojik 
çeşitlilik hem oldukça fazladır hem de bir kısmı 
yalnızca bu coğrafyaya özgüdür ve bu çeşitlilik, 
ülkemizi biyokaçakçılık suçunda kaynak ülke 
konumuna getirmektedir.

Biyokaçakçılık; doğadan yabani canlıların 
ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni 
olmadan toplanması ve yurt dışına çıkartılması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak Türkiye, BM 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile devletlerin 
kendi sınırları içindeki genetik kaynakları 
üzerindeki hakları kabul eden ülkelerden biri 
olduğundan; biyolojik türlerin yalnızca yurt 
dışına çıkarılması teşebbüsleri değil; başka 
ülkelerden kaçırılarak ülkemize sokulmaya 
çalışılması durumlarında da biyokaçakçılıkla 
mücadele tedbirleri uygulanmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, biyokaçakçılığın 
önlenmesi amacıyla ülke sınırlarında iki farklı 
görev üstlenmektedir. Biyolojik ürünlerin 
uluslararası ticaretinde alınması gereken yasal 
izinlerin takibi Bakanlığımız tarafından yapıldığı 
gibi, izin alınmaksızın ülkeden çıkarılmak 
veya ülkeye sokulmak istenen ürünlere ilişkin 
biyokaçakçılıkla etkin mücadele çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Dünya genelinde, biyokaçakçılık kapsamında 
işlenen suçlardan en yaygın olanları, nesli tehlike 
altındaki hayvan ve bitki türleri kaçakçılığı, yasa 
dışı kereste ticareti ve e-atık imhasıdır. DGÖ 
ve BM Çevre Programı’nın çeşitli faaliyetler ve 
kampanyalar yürüttüğü biyokaçakçılık alanında 
ülkemiz en çok nesli tehlike altındaki hayvan ve 

bitki türleri kaçakçılığından etkilenmektedir. 
Bu nedenle, bu tür kaçakçılıkla mücadele 
faaliyetleri esas olarak, CITES (Nesli Tehlike 
Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme) 
Sözleşmesi kapsamında yürütülmektedir.

2.12.2. Yakalama İstatistikleri

Bakanlığımızca, 2016-2020 yılları arasında 
yürütülen mücadele çalışmaları neticesinde; 
CITES kapsamında olduğu değerlendirilen 27 
olay kaydedilmiş ve bu olaylarda; gümrüklenmiş 
değeri yaklaşık 2,3 milyon TL olan 631 adet 
canlı hayvan, hayvan parçaları ve bitki ele 
geçirilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, 
içlerinde CITES kapsamında izne tabi olanlar, el 
konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge 
Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Gerçekleştirilen yakalamalardan en yüksek 
miktarlı olan; 30.06.2020 tarihinde, Öncüpınar 
Kara Sınır Gümrük Kapısı’nda ülkeden çıkış 
yönünde gerçekleştirilen 200 adetlik, saka cinsi 
canlı hayvan yakalamasıdır.

Bahse konu yakalamaların en yüksek 
değerde olanı ise; 02.08.2020 tarihinde 
Ukrayna’dan Sakarya/Karasu Limanı’na gelen 
TIR’da X-ray taraması neticesinde yapılan 
aramada ele geçirilen 6 adet mors dişi cinsi eşya, 
69 adet irili ufaklı fil dişi cinsi eşya, 2 adet su 
aygırı dişi cinsi eşya ve 4 adet balina dişi cinsi 
eşya yakalamasıdır. Ele geçirilen eşyanın toplam 
değeri yaklaşık 1,2 milyon TL’dir.

Nitekim 2020 yılında gerçekleştirilen CITES 
Sözleşmesi kapsamındaki yakalamaların en 
yüksek değerde olan altı tanesinin detayları 
incelendiğinde, tamamının hayvan parçası 
yakalaması olduğu görülmektedir. Aşağıdaki 
tabloda yer verilen yakalamalardan eşya menşei 
Ukrayna olanlar, tek seferde ele geçirilmiştir:
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2020 yılında CITES kapsamında 
gerçekleştirilen yakalamalarda üzerinde 
durulması gereken bir başka konu da; yakalama 
yeridir. 2020 yılında bu kapsamda kaydedilen 
29 yakalama olayının 12’si ülke içinde, iş yeri 
ve depo alanlarında; 17’si ise ülkeye giriş ve 
çıkışlarda sınır kapılarında gerçekleşmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce CITES kapsamı 
dışında kalan ancak biyokaçakçılık kapsamında 
değerlendirilen türlerin kaçakçılığı ile mücadele 

faaliyetleri de yürütülmekte ve yakalamalar 
gerçekleştirilmektedir: Bu doğrultuda; 2016-
2020 yılları arasında, toplam 143 olayda piyasa 
değeri yaklaşık 11 milyon TL olan çeşitli tür ve 
miktarda tohum, fidan, canlı hayvan ve hayvan 
parçaları ele geçirilmiş ve 164 kişi hakkında 
yasal işlem başlatılmıştır. Bahse konu analize, 
büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kedi ve köpek 
cinsi canlı hayvan grubu dahil edilmemiştir.

23
29

26
39

26

n 2016-2020 Yılları Arası Biyokaçakçılık Olay Sayıları

2016

2017

2018

2019

2020

n 2020 Yılı En Yüksek Değerli CITES Kapsamı Yakalamalar

Eşya Cinsi Miktarı  (Adet) Değeri (TL) Menşe Ülkesi Taşıma Şekli Gizleme Yöntemi Yakalama Yönü

Mors Dişi 81 800.748 Ukrayna Denizyolu Taşıt Ülkeye Giriş

Fildişi, Mamut 
Dişi vb. İmal 

Tespih
124 598.156 Belirsiz Yok İş yeri/Depo Ülke İçi

Bufalo 
Boynuzu 77 309.396 Uganda Havayolu Şahıs Beraberi 

Eşya/Bagaj Ülkeye Giriş

Balina Dişi 4 207.090 Ukrayna Denizyolu Taşıt Ülkeye Giriş

Fildişi 69 134.698 Ukrayna Denizyolu Taşıt Ülkeye Giriş

Su Aygırı Dişi 2 110.448 Ukrayna Denizyolu Taşıt Ülkeye Giriş
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n 2016-2020 Yılları Arası Biyokaçakçılık Yakalama Değerleri (TL)

1.777.324

1.622.411
1.018.420 2.280.368

4.329.041

2016 2017 2018 2019 2020

Son beş yılda bu kapsamda gerçekleştirilen 
yakalamalarla kıyaslandığında; 2019 yılının olay 
sayısı bakımından; 2020 yılının ise yakalanan 
eşyanın değeri bakımından zirvede yer aldığı 
görülmektedir.

2016-2020 yılları arasında gerçekleştirilen 
143 adet yakalamanın 58’i yani yaklaşık 
%41’i 2.583.635 TL değerindeki canlı hayvan 
yakalamasıdır. Bunu sırasıyla toplam değeri 
5.152.140 TL olan 43 adet yakalama ile tohum ve 
fidan cinsi eşya ile toplam değeri 3.291.787 TL 
olan 42 adet yakalama ile hayvan parçaları cinsi 
eşya izlemektedir. 

Söz konusu veriler incelendiğinde, son beş 
yılda kaydedilen biyokaçakçılık yakalamalarında 
olay sayısı bakımından üstünlük canlı hayvan 
türlerindeyken; el konulan eşyanın değeri 
bakımından özellikle CITES kapsamındaki 
türlere ait boynuz, kürk ve kabuk gibi hayvan 
parçalarının büyük farkla önde olduğu 
görülmektedir. 

OECD tarafından yayımlanan “Smuggling 
Headlines (Edition:1 Issue:19)” raporunda, 
yukarıda bahsedilen CITES kapsamı 

yakalamalarımıza paralel olarak, Asya ve Uzak 

Doğu bölgesinde gerçekleştirilen yakalamalarda 

olay sayısı olarak üstünlüğün gergedan boynuzu 

ve fildişinde olduğu anlaşılmakta ve ayrıca; 

Nijerya’nın yasa dışı fildişi ve pangolin pulu 

ticaretinde, kaynak ülke olarak, Afrika ülkeleri 

arasında başı çektiği belirtilmektedir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 

2016- 2020 yılları arasında gerçekleştirilen 

biyokaçakçılık yakalamaları incelendiğinde; 

teşebbüslerin yaklaşık yüzde ellisinin 

havalimanları kullanılarak gerçekleştirilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. En çok yakalama 

gerçekleştirilen havalimanımız ise, toplam 

24 (tüm olayların yaklaşık %38’i) olay ile 

Atatürk Havalimanı olarak kayıtlara geçmiştir. 

Havalimanlarını, sırasıyla kara sınır kapıları 

ve diğer yerlerde (şehir içi, limanlar, posta 

ve antrepolar) gerçekleştirilen yakalamalar 

izlemektedir. Kara sınır kapılarımız içerisinde 

ise Habur, kaydedilen 11 yakalama ile (tüm 

olayların yaklaşık %17’si) en riskli kara geçiş 

noktası olmuştur.
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Biyokaçakçılık yakalamalarındaki 
yöntemlerin, 2016-2020 yılları arasındaki 
dağılımı incelendiğinde ağırlığın, tüm 
yakalamaların %59’unu oluşturan rutin 
kontroller ile evrak kontrolü üzerine 
gerçekleştirilen yakalamalarda olduğu 
görülmektedir. Bunu %30 ile risk analizi ve 

şüphe yoluyla gerçekleştirilen yakalamalar 

izlemektedir. Dolayısıyla, biyokaçakçılık 

kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda 

Gümrük muhafaza personelinin gözlem ve 

tecrübesi ile bu alanda aldığı eğitimlerin büyük 

önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

n 2016-2020 Yılları Arası Biyokaçakçılık Yakalama Yönleri

Çıkış %11
Giriş %83

Ülke İçi %6

2016-2020 yılları arasında kaydedilen 143 biyokaçakçılık olayının  %83’üne tekabül eden 119’u ül-
keye girişte tespit edilmiştir.

n 2016-2020 Yılları Arası Biyokaçakçılık Yakalama Yerleri

Kara %40
Hava %49

Diğer %11
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n 2016-2020 Yılları Arası Biyokaçakçılık Yakalama Yöntemleri

İhbar %11
Rutin Kontroller %59

Risk Analizi ve Şüphe %30

Yakalama Örneği

2020 yılının hem en yüksek değerli 
hem de en yüksek miktarlı yakalaması, 
28.04.2020 tarihinde İskenderun Limanı’nda 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan evrak kontrolü 

neticesinde, transit yük olan 2,8 milyon TL 
değerindeki 1,5 ton patates tohumuna, “Bitki 
Sağlığı Sertifikası”nın sahte olması gerekçesiyle 
el konulmuştur.

n İskenderun Limanı, Patates Tohumu Yakalaması (Fotoğraflar temsilidir.)



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

2020 faaliyet raporu

Yakalama Örneği

2020 yılında Bakanlığımız birimlerince 
iki farklı su kaplumbağası yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki, 20.01.2020 
tarihinde Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkemize giriş 
yapmak isteyen Gürcü şahsın otomobilinde 
yapılan aramada ele geçirilen 5.450 adet su 
kaplumbağasıdır. Diğer olay ise, 10.02.2020 

tarihinde yine Gürcistan’a açılan Türkgözü 
Sınır Kapısı’nda gerçekleşmiş ve Türk uyruklu 
sürücünün kontrolündeki doresede, 12 kutu 
içerisinde toplam 4.560 adet beyan dışı su 
kaplumbağası ele geçirilmiştir. El konulan 
biyolojik türün toplam piyasa değeri, 502.397 
TL’dir.

n Sarp Sınır Kapısı, Su Kaplumbağası Yakalaması

n Türkgözü Sınır Kapısı, Su Kaplumbağası Yakalaması
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2.13. Değerli Maden Ve 
Döviz Kaçakçılığı ile 
Mücadele
Genel Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde 

123 farklı olayda 167 milyon 255 bin 369 TL 
değerinde değerli maden ve döviz cinsi eşya ele 
geçirilmiştir.

2016-2020 yılları arasında ele geçirilen döviz 

ve değerli maden cinsi eşya yakalama değerlerine 

baktığımızda Genel Müdürlüğümüzce bu 

sene gerçekleştirilen yakalamaların geçen 

senelere göre büyük oranda artış gösterdiği 

görülmektedir.

Yıllar içerisinde ele geçirilen dövizin Türk 

Lirası cinsinden değeri şu şekildedir:

2020 yılı içerisinde, önceki yıllarda 
olduğu gibi, döviz olarak, çoğunlukla dolar 
ve avro yakalaması gerçekleştirilmiştir. 
Yakalamalarımız genellikle İstanbul Havalimanı 
ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilmiştir.

2020 yılı içerisinde en fazla yakalaması 
gerçekleştirilen değerli maden cinsi eşya 

ise altındır. Genel Müdürlüğümüzün 
yakalamalarının yarısından fazlasını altını 
oluşturmakta, bunu sırasıyla gümüş ve pırlanta 
izlemektedir. Geçtiğimiz yıl en çok yakalama olayı 
İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilmiştir.

Yıllar içerisinde ele geçirilen değerli madenin 
Türk Lirası cinsinden değeri şu şekildedir:

16.635.166
15.829.162

44.929.660
46.474.053

79.174.924

n 2016-2020 Yılları Arasında Ele Geçirilen Döviz Miktarı (TL)

2016

2017

2018

2019

2020
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21.902.960
18.455.943

34.733.467
50.070.117

85.557.958

n 2016-2020 Yılları Arasında Ele Geçirilen Değerli Maden Miktarı (TL)

2016

2017

2018

2019

2020

n 20.04.2020 tarihinde Ankara’da (şehir içi) ele 
geçirilen kehribar cinsi eşya

n 08.08.2020 tarihinde Hamzabeyli Sınır 
Kapısı’nda ele geçirilen döviz cinsi eşya



bölüm

3
Teknik ve 

Operasyonel 
Faaliyetler





75https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

3.1. İstihbarat Dairesi 
Faaliyetleri 
İstatistiki Veriler

03.09.2014 tarihli Bakanlık Makamı 
Onayı ile kurulan Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, gerek 
7/24 çalışmakta olan ALO 136 Hattı, gerek 
İstihbarat ve İhbar Şubesi, gerekse Dış 
İstihbarat ve SELEC birimi olmak üzere ihbar 
ve istihbaratın tamamını alma, analiz etme, 
yönlendirme, operasyonları izleme, sonuçlarını 
değerlendirme, muhbir ve ihbarcılarla iletişim 
ve ikramiye ödeme işlemlerini gerçekleştirme, 
uluslararası kurumlarla ilişkileri sürdürme, 
mahkemelerden intikal eden bilgi taleplerini 
karşılama işlemlerini yerine getirmektedir.

ALO 136 İhbar Hattı

Merkezi olarak faaliyet gösteren ALO 136 
Gümrük Muhafaza İhbar Hattı üzerinden 2020 
yılı içerisinde 1.198 adedi ihbar mahiyetinde 
olan 13.056 çağrı alınmış, söz konusu 
ihbarlardan 872 tanesi sonuçlandırılmıştır. 
Sonuçlandırılan ihbarlardan 193 tanesinde 
yakalama gerçekleştirilmiş olup yakalanan 
eşyaların toplam değeri 24.821.000 TL’dir.

2020 yılında, ALO 136 Gümrük Muhafaza 
İhbar Hattına ilave olarak;
• 594 - E-Posta/Posta/Faks İhbarı, 
• 48 - İstihbari Çalışma İhbarı, 
• 81 - CİMER Başvurusu, 
• 19 - Diğer Kurumlar ve Bakanlık 

Birimlerinden olmak üzere 697 ihbar 
alınmış olup toplamda 72 olayda yakalama 
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 72 adet 
olayda ele geçirilen eşyaların toplam değeri 
ise 102.954.000TL’dir. 

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda 
yürütülen istihbari çalışmalar ile toplamda 
168.113.000 TL değerinde eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Alanda Yapılan 
Çalışmalar

Ülke ekonomilerine, insan ve çevre sağlığına 
büyük zararlar veren her türlü kaçakçılık 
faaliyetleri ile mücadelede uluslararası 
istihbaratın önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır. Bu da uluslararası kurum ve 
kuruluşlar ile işbirliği ve istihbarat paylaşımını 
zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda 
kaçakçılıkla mücadelede etkinliği sağlamak ve 
istihbarat kapasitesini arttırabilmek amacıyla 
çeşitli bölgesel/uluslararası kuruluşlarla ve 
Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları kapsamında 
yabancı ülke gümrük idareleri ile bilgi 
değişiminde bulunulmakta, ortak veri tabanları 
kurulmakta, kaçakçılık yakalama olaylarına ve 
istihbari bilgilere ait veriler değerlendirilerek 
kaçakçılık eğilimleri, yöntemleri ve güzergâhları 
hakkında çalışmalar yapılmakta ve elde edilen 
bilgi ve belgeler kaçakçılıkla mücadelede görevli 
birimlerin kullanımına sunulmaktadır.
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Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz 
tarafından kaçakçılıkla mücadelede etkinliği 
sağlamak ve istihbarat kapasitesini arttırmak 
amacıyla bölgesel/uluslararası kuruluşlar ve 
yabancı ülke gümrük idareleri ile karşılıklı 
olarak bilgi değişiminde bulunulmakta ve 
uluslararası düzeyde ortak operasyonlar 
gerçekleştirilmektedir. Bu nitelikteki 
operasyonların temel amacı:
• Kaçakçılık olaylarının ortaya çıkartılması,
• Hassas (riskli) kontrol noktalarının tespit 

edilmesi,
• Yeni kaçakçılık yöntemleri ve rotaları 

hakkında bilgi sağlanması,
• Hedefe yönelik somut bilgilere 

ulaşılabilmesi ve örgütlerin çökertilmesi,
• Ülkelerarası ve ülke dâhilinde gümrük ile 

emniyet birimleri veya diğer kurumlar 
arasında bilgi değişimi ve işbirliğinin 
gelişmesinin sağlanması,

• Hedeflenmiş olaylarda kontrollü 
teslimat gibi bazı taktiksel/operasyonel 
uygulamaların yapılabilmesidir.

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR
• DGÖ (Dünya Gümrük Örgütü) 
• RILO (Doğu Avrupa Bölgesel İstihbarat 

İrtibat Ofisi)
• INTERPOL (Uluslararası Polis Teşkilatı)
• EUROPOL (Avrupa Birliği Polis Teşkilatı)
• SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun 

Uygulama Merkezi) 
• OLAF (Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi)
• UNODC (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi) 
• UNDCP (BM Uyuşturucu Kontrol Programı) 
• INCB (Uluslararası Uyuşturucu Kontrol 

Kurulu) 
• UMK (BM Uyuşturucu Maddeler Komisyonu) 
• EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 

Bağımlılığı İzleme Merkezi) 
• OYUTAK (Orta ve Yakındoğu Uyuşturucu 

Ticareti Alt Komisyonu) 
• HONLEA (Uyuşturucu ile Mücadele Eden 

Ulusal Birim Başkanları) 

• POMPIDOU (Uyuşturucu Kullanımı ve 
Kaçakçılığı ile Mücadele İşbirliği Grubu) 

• ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı - EİT)
• ZKA (Alman Gümrük Kriminal Dairesi)
• DEA  (ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi)
• HSI (ABD İç Güvenlik Bakanlığı)
• SOCA (İngiltere Ciddi Suçlarla Mücadele 

Ofisi)

Dış İstihbarat ve SELEC Birimince 7 
tanesi DGÖ koordinasyonunda, 18 tanesi  
ikili ilişkiler kapsamında toplam 25 adet 
uluslararası operasyona katılım sağlanmış 
ayrıca başta İngiltere, İsveç, Azerbaycan, 
Rusya ve Bulgaristan gibi ülkeler olmak üzere 
gerçekleştirilen bilgi paylaşımları kapsamında 
40.338.000 TL değerinde sigara, ilaç, elektronik 
eşya ve mücevherat türü eşya ele geçirilmiştir.

İstihbarat Dairesince edinilen istihbari 
bilgilerin yabancı ülke görevlileri ile paylaşımı 
sonucunda yabancı ülkelerde yakalamalar 
gerçekleşmiş, örneğin Almanya’da 30.000.000 
adet sigara yakalanmıştır. Bulgaristan ile 
yapılan istihbari bilgi paylaşımı sonucunda 
yurtdışında yapılan operasyonda 1 adet sigara/ 
makaron sarma makinesi yakalaması yapıldığı 
bilgisi alınmıştır.

Ayrıca Almanya, İngiltere, Romanya, 
Bulgaristan ve İskandinav ülkeleri başta olmak 
üzere birçok ülkeden alınan 166 adet bilgi talebi 
karşılanmış olup ülkemizde veya yurt dışında 
gerçekleştirilen kaçakçılık yakalama olayları 
ile ilgili olarak da Genel Müdürlüğümüzce 
Romanya, Almanya, Fransa ve İtalya’dan bilgi 
talebinde bulunulmuştur.

İhbar Koordinasyon ve İletişim 
Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

Bakanlığımıza intikal eden ihbar, şikâyet ve 
bu nitelikte bulunan diğer yazıların tamamının, 
ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı için de 
kullanılmakta olan İKİS yazılımı üzerinden 
iletiminin sağlanması; taşra idarelerince yapılan 
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işlemlerin sonuçları hakkında geri bildirimlerin 
sistem üzerinden alınması ve bu suretle 
istatistiki verilerin hızlı ve doğru bir şekilde 
elde edilebilmesi amaçlanan proje 01.01.2020 
tarihi itibariyle faaliyete geçirilmiştir. Proje 
ile ihbar ve şikâyetlerin anlık olarak ilgili taşra 
birimlerine sevk edilebilmesi, takiplerinin 
sistem üzerinden adım adım izlenerek geri 
bildirimler alınabilmesi ve istatistiki verilere 
anında ulaşım sağlanabilmesi amaçlanmıştır. 

İstihbarat Personeli

İstihbarat stratejileri oluşturmak, diğer 
kurum ve kuruluşlar ile yürütülen operasyonların 
koordinasyonunu sağlamak, taşra istihbarat 
görevlileri ile irtibat sağlamak, yeni muhbir 
kaynakları oluşturmak ve muhbirden bilgi 
almak amacıyla taşra idarelerimiz ile entegre 
bir biçimde istihbarat çalışmaları devam 
ettirilmekte ve anlık istihbarat paylaşımları 
yapılarak gerçekleşmesi muhtemel olaylara 
süratle müdahale edilmektedir.  

Muhbir İşlemleri

Genel Müdürlüğümüzce muhbir işlemleri 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
19/4’üncü maddesi ve Gümrük Muhafaza 
Hizmetleri Yönergesi’nin Muhbir İşlemleri 
başlıklı 13-18’inci madde hükümlerine göre 
yürütülmekte olup muhbirlerimizle iletişimler 
ve kimlik bilgilerinin korunması ile muhbir 
ikramiyelerine ilişkin işlemler personelimizce 
azami özen gösterilerek yerine getirilmektedir. 
Ayrıca Genel Müdürümüzün de üyesi olduğu 
Tanık Koruma Kurulu tarafından alınan 
tedbirlerin uygulanması hususunda çalışmalar 
titizlikle icra edilmektedir. 

Önemli Yakalamalar

Beyaz Eşya

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden ihbar 
doğrultusunda toplam 49.920.000 TL değerinde 
301 adet beyaz eşya, tv ve akıllı süpürge robotu 
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cinsi eşya yakalaması gerçekleştirilmiş 
olup konu hakkında gerekli soruşturmanın 
tamamlanmasını müteakip ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Gıda (Pirinç)

Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden 
ihbar doğrultusunda toplam 14.128.000 TL 
değerinde 5 ton ithali yasak GDO’lu çeltik 
(pirinç) cinsi eşya yakalaması gerçekleştirilmiş 
olup konu hakkında gerekli soruşturmanın 
tamamlanmasını müteakip ilgili Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Araç Kumandası

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü ve Mersin İl Jandarma 
Komutanlığınca ortak yapılan operasyon ile 
toplam 10.130.000 TL değerinde, 221.798 adet 
montaj seti, muhtelif marka kumandalı araç 
anahtarı ve taklit amblem cinsi eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiş ve eşyaların ithalatı ve nereden 
temin edildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz 

edilememiş olup tespit edilen şahıslar hakkında 
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
ilgili maddelerine muhalefet uyarınca tanzim 
edilen tahkikat dosyası, fezleke ekinde, Mersin 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmiştir.

Silah – Mühimmat 

İstihbarı bilginin İstanbul ve Mersin 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğünce ortak takibi sonucu toplam 
5.366.000 TL değerinde, 345 adet muhtelif 
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marka tüfek ve namlu ucu, 374.500 adet muhtelif 
marka av fişeği ile 120 adet vantilatör cinsi eşya 
yakalaması gerçekleşmiş olup, şüpheli 2 şahıs ve 
1 firma hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.

Otomobil Yedek Parçası

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden istihbari 
bilgi neticesinde yapılan operasyonda toplam 
5.000.000,00 TL değerinde 420 adet oto yedek 
parçası (motor ve şanzıman) cinsi eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiş olup şüpheli 2 şahıs ve 1 
firma hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.

Alkol

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden ihbar 
neticesinde toplam 4.250.000 TL değerinde 
78.877 litre etil alkol cinsi eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiş olup şüpheli 1 şahıs ve 1 
firma hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
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Narkotik

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden ihbar 
doğrultusunda toplam 3.155.000 TL değerinde 44 
kilogram esrar ve 12.900.000 adet makaron cinsi 
eşya yakalaması gerçekleştirilmiş olup şüpheli 
şahıs hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.

Makaron ve Sigara Sarma Makinesi

İstanbul ve Edirne Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine intikal 
eden istihbari bilgi neticesinde Edirne Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
personelince yapılan operasyonda toplam 
2.000.000 TL değerinde toplam 14.750.000 adet 
makaron ve 120 adet sigara sarma makinası cinsi 
eşya yakalaması gerçekleştirilmiş olup şüpheli 
4 şahıs ve 2 firma hakkında yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında hazırlanan soruşturma 
evrakları Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletilmiştir.
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Dorse ve Çekici

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne intikal eden ihbar 
neticesinde toplam 1.500.000 TL değerinde 5 
adet çekici ve 4 adet dorse aracının yakalaması 
gerçekleştirilmiş olup şüpheli 9 şahıs hakkında 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat 
başlatılmıştır.

Tıbbi Maske

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğünce Kapıkule Sınır 
Kapısı’nda yapılan operasyonda toplam 
8.801.000 TL değerinde 573.750 adet ilgili gümrük 
idaresine beyan edilmeyen tıbbi maske cinsi eşya 
yakalaması gerçekleştirilmiş olup şüpheli 5 
şahıs hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.



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

2020 faaliyet raporu

Tespih, Kehribar ve Cıtes Kapsamı 
Eşya

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda 
CITES kapsamında ve ithalat işlemi ile 
resmi belgesi bulunmayan toplam 6.727.000 
TL değerinde 113 adet tespih, 3495 gr tespih 
boncuğu, 97385 gr kehribar ve hayvansal 
ürünlerden oluşan hammadde cinsi eşya 
yakalaması gerçekleştirilmiş olup şüpheli 1 
şahıs hakkında yürütülmekte olan soruşturma 
kapsamında hazırlanan soruşturma evrakları 
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına 
iletilmiştir.

Elektronik Sigara ve Aksamı

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda 
toplam 1.135.000 TL değerinde 5656 adet 
elektronik sigara ve parçaları cinsi eşya yakalaması 

gerçekleştirilmiş olup şüpheli 2 şahıs hakkında 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

Sigara

Uluslararası istihbarat çalışması ve NCA 
(İngiltere) tarafından iletilen istihbari bilgi 
kapsamında Kocaeli Yarımca Limanında, 
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda 
toplam 9.372.000 TL değerinde toplam 624,800 
paket bandrolsüz sigara cinsi eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiş olup şüpheli şahıs hakkında 
yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 
hazırlanan soruşturma evrakları Körfez 
Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir.
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Sigara

Almanya tarafından intikal eden istihbari 
bilgi kapsamında İstanbul Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan 
operasyonda toplam 10.125.000,00 TL değerinde 
675.000 paket bandrolsüz sigara cinsi eşya 
yakalaması gerçekleştirilmiştir. Olayla ilgili 
2 şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca 
yürütülmektedir.

Narkotik

NORDİK irtibat görevlisi tarafından 
iletilen istihbari bilgi kapsamında İstanbul 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğünce yapılan operasyonda toplam 
6.644.000 TL değerinde 8.859 gram kokain cinsi 
uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiş olup 
şüpheli 7 şahıs hakkında yürütülmekte olan 
soruşturma kapsamında hazırlanan soruşturma 
evrakları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına 
intikal ettirilmiştir.

Değerli Eşya (Kol Saati)

NORDİK irtibat görevlisi tarafından 
iletilen  istihbari bilgi kapsamında Esenboğa 
Havalimanı’nda Ankara Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan 
operasyonda toplam 1.318.000 TL değerinde 7 adet 
kol saati cinsi eşya yakalaması gerçekleştirilmiş 
olup şüpheli 1 şahıs hakkında Çubuk Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. 
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3.2. Komuta Kontrol 
Merkezi (KKM)
Bakanlığımız hizmet binasında yer alan 

Komuta Kontrol Merkezimiz (KKM), video-
duvar ekran yönetim sisteminden oluşan 58 
izleme ekranı ile 27 operatörün aynı anda görev 
yapabileceği en son teknoloji ile donatılmış 
olup ülkemizin kara, deniz ve havayolu ile 
gerçekleşen tüm ticari hareketliliği 7/24 esasına 
göre takip edilmektedir.

Gümrüklü sahalarımızda meydana 
gelebilecek her türlü kaçakçılık olayına karşı 
son teknoloji ile donatılan KKM; idarelerimiz 
arasında koordinasyonu sağlamakla birlikte 
merkezden yapılan analiz sonucunda 
kaçakçılıkla mücadele edilerek yasal olarak 
ticaret yapan firmaların hakları korunmakta ve 
ülkemizin vergi kaybı önlenmektedir.

Komuta Kontrol Merkezi’nde çalışan 
personel tarafından ülkemize gelen yolcular, 
araç ve eşyalar analize tabi tutularak, riskli 
olarak değerlendirilenler taşra idarelerimizle 
yürütülen koordinasyon sonucu etkin şekilde 
kontrol edilmektedir. Bu sayede, yalnız 
riskli işlemlere odaklanırken, dürüst tacir ve 
yolcuların gümrüklerimizde harcadıkları süre 
en aza indirilmektedir. Yapılan teknik takip ve 
analizler sonucunda Araç Takip Sistemi ile oto 
parçası, çay, gıda başta olmak üzere 5,8 milyon 
TL; Hava Takip Sistemi ile de elektronik sigara, 
tütün ve saat başta olmak üzere 1,5 milyon TL 
değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. 

 

Komuta Kontrol Merkezi, Ankara

Bu kapsamda, KKM’de taşra birimleri ile 
merkez arasında operasyonel koordinasyonun 
sağlanmasının yanı sıra;
• Plaka Tanıma Sistemi (PTS)
•  Güvenlik Kamera Sistemleri (GKS)
•  Araç Takip Sistemi (ATS)
•  Akaryakıt Takip Sistemi
•  Hava Takip Sistemi (HTS)
•  Gemi Takip Sistemi
•  Veri Yönetim Sistemi (VYS)
•  Radyasyon İzleme Sistemi (RİS)

üzerinden izleme ve analizler yapılmaktadır.

3.2.1. Güvenlik Kamera Sistemleri 
(GKS)

Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni 
ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılıkla 
daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi 
amacıyla analog kameralarımız IP teknoloji ile 
yenilenmiş; bu sayede 2020 yılında KKM’den 28 
idare, 1.080 kamera ile izlenebilmiştir.
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GKS İzleme Odası

3.2.2. 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 sistemdir. Sistem, tüm kara kapıları ve Ro-
Ro hizmeti veren limanlarda kullanılmaktadır.

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

Sistemin; tüm giriş ve çıkış kayıt 
işlemlerinin otomatik hale getirilmesi, uzun 
kuyrukların önüne geçilmesi ve izinsiz şekilde 
sahaya giren veya sahadan çıkan araçların 
tespit edilmesi gibi avantajları bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüklerinin başta risk 
analizleri ile ihbar takipleri olmak üzere görev 
alanındaki faaliyetlerinde kullanacakları 
önemli bir ispat, gözetim ve denetim sistemi 
olma özelliği taşımaktadır. Sistem sayesinde 
gümrüklerimizde araç giriş ve çıkış kayıtları 
için harcanan süre en aza indirilmiş, gümrük 
kontrollerinin etkinliği artırılmıştır. 

PTS Kamerası Ekranı

Ülke güvenliği ile kaçakçılıkla mücadeledeki 
etkinliğin artırılması adına geçiş yapan tüm 
araç görüntüleri Komuta Kontrol Merkezi’nden 
ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinden anlık olarak izlenmektedir. 
Sistemin Komuta Kontrol Merkezi’nce 
izlenebilmesi, araçlara yapılan işlemlerin 
merkezi olarak takibi ve denetimine olanak 
vermektedir.

3.2.3. 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 ya da riskli olarak değerlendirilenlere 
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 oluşturmaktadır. Araç Takip 
Sistemi’nde 9726 adet mobil ünite kullanılmakta 
olup bu sayının üstüne 3.000 adet yeni nesil 
mobil ünite alımı 2020 yılında tamamlanmış ve 
toplam mobil ünite sayısı 12.726’ya ulaşmıştır. 
Bu sayede TIR’ların sahada ATS cihazı 
beklemesinin önüne geçilmiştir. Sistem, KKM 
beraberinde 84 idare tarafından anlık olarak 7 
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gün 24 saat prensibiyle izlenmektedir. 
Araç Takip Sistemi kapsamında, 2020 yılı 

içinde toplam 78.856 araca mobil ünite cihazı 
takılmak suretiyle bu araçların sistem üzerinden 
izlenmesi sağlanmıştır. Yapılan izlemeler 
sonucunda, bizzat KKM’den takip edilen 7 
olayda 5.8 milyon TL değerinde kaçakçılık olayı 
ortaya çıkarılmıştır.

Diğer taraftan, yeni nesil Araç Takip 
Sistemini geliştirme çalışmaları da Genel 
Müdürlüğümüzce sürdürülmektedir. Mevcut 
alarmların yanında yeni sensörler üzerinden 
farklı uyarılar üretebilecek, 2G banttan 3G 
ve 4G bant genişliğinde çalışacak mobil 
ünitelere geçilmiştir. Bunun yanında gümrük 
mührüne ilave olarak elektronik mühür 
çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. 
Proje tamamlandığında elektronik mühür ve 
mobil ünitenin haberleşmesi sağlanarak mobil 
ünitenin haricinde mühüre yapılacak olan 
izinsiz müdahaleler de sistem üzerinden takip 
edilebilecektir.

Ayrıca 2020 yılında takip ve izlemesi yapılan 
araçlardan 686 tanesine Gümrük Kanunu 
241’inci maddesine muhalefet suçundan 
775.501 TL değerinde cezai işlem uygulanmıştır. 

ATS Mobil Üniteleri

ATS Takip Ekranı

3.2.4. 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. Sistemin 
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 Sistemi’nde olduğu gibi şüpheli 
durumun tespiti halinde gerekli müdahaleler 
yapılmaktadır. Sistem, ülkemizde akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde önemli 
bir teknik destek sağlamaktadır.

3.2.5. Hava Takip Sistemi

Hava Takip Sistemi ile ülkemize gelen veya 
ülkemizden giden tüm yolcular kaçakçılıkla 
mücadele kapsamında analize tabi tutulmakta, 
riskli olarak değerlendirilen yolcular ve eşyaları 
farklı güvenlik seviyelerinde kontrollerden 
geçirilmektedir. Yolcu bilgilerinin 
Bakanlığımızda kullanılmakta olan Kaçakçılık 
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Bilgi Bankası ve Kaçakçılık İhbar Programı ile 
eşleştirmesi yapılarak sistem üzerinden ihbarlı 
yolcular da otomatik olarak takip edilmektedir. 
Komuta Kontrol Merkezi’nden Hava Takip 
Sistemi’nin izlenmesiyle yolcu beraberi eşya 
kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin artırılması 
ve riskli yolcuların ayrıntılı olarak takibi 
sağlanmaktadır. 

Hava Takip Sistemi

KKM’de görevli operatör uçak havada 
iken yolcuların geçmiş uçuşlarını, Kaçakçılık 
Bilgi Bankası kayıtlarını varsa ihbarları 
değerlendirerek analiz yapmakta, riskli olarak 
değerlendirilen yolcu ilgili havalimanına 
bildirilerek takip ve kontrolü istenilmektedir. 
2020 yılında pandemi nedeniyle azalan vaka 
sayısına rağmen sistem sayesinde başta 
elektronik sigara, tütün ve saat olmak üzere 
1.500.000 TL değerinde 4 kaçakçılık olayı ortaya 
çıkarılmıştır. 

3.2.6. Gemi Takip Sistemi

Gemi Takip Sistemi ile ülkemiz 
karasularında ve çevreleyen uluslararası sularda 
yaşanan kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin olarak, 
AIS verilerinin analiz edilmesi ve muhtemel 
kaçakçılık girişimlerinin önlenmesine yönelik 
olarak, içinde yapay zeka unsurları barındıran 
Gemi Takip Sistemi geliştirilip Bakanlığımızda 
kullanılmakta olan Kaçakçılık Bilgi Bankası, 
Gümrük İhbar Programı, Bilge/Özet Beyan 
ve Liman Tek Pencere Sistemleriyle entegre 
edilerek kullanılmaktadır.

Söz konusu sistem ile programa 

tanımlanmış olan parametre ve diğer alarm 
verilerin işlenmesi akabinde uyarı mesajı 
verilerek; ülkemiz karasularında meydana 
gelebilecek kaçakçılık olaylarına, en yakın 
deniz bağlantısı olan KİM idarelerimizin hızlı 
bir şekilde müdahale etmesi hedeflenmiştir. 
Söz konusu sistem, ilgili taşra birimlerinin 
karar destek ve operasyonel kabiliyetini 
artırmaktadır.

Gemi Takip Sistemi Ekranı

3.2.7. Veri Yönetim Sistemi (VYS)

Veri Yönetim Sistemi; taşra idarelerinde 
mevcut araç ve konteyner tarama sistemlerinden 
alınan görüntülerin, merkezde görevli X-ray 
operatörlerince tekrar analiz edilebilmesini 
sağlayan bir programdır. Kurulumu 
tamamlanan sistemlerden 31 tanesinin 
KKM’ye aktarımı sağlanmış olup diğer tarama 
sistemlerinin merkez sunuculara aktarımı için 
çalışmalar devam etmektedir.

Komuta Kontrol Merkezi’nde ve 
Genel Müdürlük personelince riskli olarak 
değerlendirilen, hareket ve varış idarelerinde 
X-ray taramasına tabi tutulan araçların 
imajları VYS üzerinden Komuta Kontrol 
Merkezi’nde görev yapan X-ray operatörleri 
tarafından analiz edilmekte, olası transit rejim 
suiistimalleri tespit edilebilmektedir.

Ayrıca ilerleyen süreçte, TÜBİTAK ile 
yürütülen Tarama Ağı Projesi’nin ulusal 
ayağı kapsamında Bakanlığımızca kullanılan 
araç ve konteyner tarama sisteminin marka-
modelinden bağımsız olarak, ham görüntülerin 
merkeze aktarılması sağlanacak ve görüntüler 
yapay zekâ kullanılarak otomatik olarak 
incelenecektir.
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Veri Yönetim Sistemi Ekranı

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

3.2.8. Radyasyon İzleme Sistemi 
(RİS)

Bakanlığımız ile TENMAK  arasında yapılan 
protokol gereği sınır kapılarımız, limanlarımız 
ve hava limanlarımızda nükleer ve radyoaktif 
maddelerin ülkemiz üzerinden izinsiz geçişini 
ve girişini önlemek üzere araçların ve eşyanın 
radyoaktif salınım yapıp yapmadığını kontrol 
etmek amacıyla kullanılan sistemdir. Sistem 
sınır kapılarından geçiş yapmakta olan araç 
ve yüklerinde herhangi bir radyoaktif ve 
nükleer madde tespit etmesi halinde alarm 
vermektedir. Alınan alarmlar Komuta Kontrol 
Merkezi tarafından ilgili idare ile eş zamanlı 
olarak izlenebilmekte ve kurulu bulunan 
portal detektörlerden gelen veriler takip 
edilmektedir. Türkiye genelinde kara kapısı, 
liman, havalimanı ve yolcu salonlarında kurulu 
bulunan 114 adet dedektörden gelen veriler 
koordineli takip edilmektedir.

Yeni Radyasyon İzleme Sistemi Ekranı

Eski Radyasyon İzleme Sistemi
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3.3. Operasyon Ekipleri 
ve Veri Analiz Faaliyetleri
3.3.1. Operasyon Şube Faaliyetleri

Operasyon Şubesi tarafından yapılan analiz, 
istihbari çalışma, saha çalışması, araştırma 
ve gözlemler sonucunda taşra idarelerine 1281 
adet bildirimde bulunulmuş, bu bildirimler 
içerisinden yüzde 20,3 analiz isabet oranı ile 
252 adet olay ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan analiz ve istihbari çalışmalarla 
aynı zamanda narkotik madde kaçakçılığı 
ile mücadeleye de destek verilmektedir. 
Operasyon Şubenin fiili olarak katılımı veya 
koordinasyonuyla; 2020 yılında 6 dosya 2313 
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi 
Hakkında Kanun’a ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’na muhalefet kapsamında olup el 
konulan narkotik ürünlerin tahmini piyasa 
kıymeti 118,6 milyon TL’dir. 

31 dosya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’na muhalefet kapsamında olup 
eşyaların gümrüklenmiş değeri 279 milyon 
TL’dir. 

1 dosya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
kapsamında olup 877.100 EURO (8.295.129 TL) 
ele geçirilmiştir. 

252 olay dosyasından 235 adedi ayrıca 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’na muhalefet 
kapsamında takibata konu edilmiş, ortaya 
çıkarılan usulsüzlükler kapsamında eksik 
ödeme sebebiyle firmalara tebliğ edilen ek 
vergiler ve ceza kararları toplamı 104.522.737 
TL’dir. 

Yapılan tüm çalışmalar kapsamında 2020 
yılında, bir önceki yıla göre %45 oranında 

artışla, toplam 522.9 Milyon TL değerinde 
kaçakçılık ve usulsüzlük ortaya çıkarılmıştır. 

Kaçakçılıkla mücadelede büyük veri 
kullanımı, etkin analiz süreçleri yürütülmesi ve 
Bakanlığımız sistemlerinde bulunan verilerin 
kaçakçılıkla mücadelede en doğru hedefe en 
kısa sürede ulaşılmasını sağlayacak şekilde 
kullanılması anlayışıyla risk odaklı veri analiz 
faaliyetleri yürütülmektedir. Bu çalışmalar 
sayesinde; eşya, araç ve yolcular daha ülkemize 
gelmeden analize tabi tutulmakta, riskli 
olarak değerlendirilenler taşra idarelerimize 
bildirilerek fiziki kontrollerinin yapılması 
sağlanmaktadır. Bu sayede riskli işlemler daha 
etkin denetlenirken, dürüst ticaret erbabı ve 
yolcuların gümrüklerimizde harcadığı süreler 
en aza indirilmekte, ticaretin olağan akışına 
minimum seviyede müdahale edilmektedir. 

2020 yılında Genel Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilen 4 Milyar 403 Milyon 582 bin 
TL’lik ticari ve uyuşturucu yakalamasının 
%17’lik bölümü, Komuta Kontrol ve Operasyon 
Dairesince yapılan analizler sonucunda ortaya 
çıkarılmıştır. 

2020 yılında gerçekleştirilen 2 Milyar 653 
Milyon 642 bin TL’lik ticari eşya yakalamasının 
%15’lik bölümü Operasyon Şubesince yapılan 
analizler sonucunda gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında gerçekleştirilen 144 milyon 
355 bin adet makaron yakalamasının %73,4’lük 
bölümü Operasyon Şube tarafından yapılan 
analizler sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 2020 yılında 21.9 milyon TL 
değerinde ilave gümrük vergisinin tahakkuku 
sağlanmıştır.

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi 
Operasyon Şubesi koordinasyonunda taşra 
idarelerince gerçekleştirilen, 2020 yılında 
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tütün ve tütün mamullerine ilişkin kaçakçılıkla 
mücadele çalışmaları kapsamında; 2014 adet 
denetim ile 1374 adet yakalamada toplam; 
• 5,3 milyon paket sigara, 
• 37.837 adet puro, 
• 255 milyon adet makaron, 
• 43 ton tütün, 
• 11.130.166 adet sigara filtresi, 
• 28.262 adet sigara kâğıdı,
• 2280 adet bandrol, 
• 7.737 adet elektronik sigara ve aksamı,
• 1,2 milyon adet elektronik sigara tütünü, 
• 13.600 adet elektronik sigara likiti ile
• 398.609 litre alkollü içki 
 ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi 
Operasyon Şubesi Ekiplerince yapılan analiz, 
neticesinde, riskli olarak değerlendirilerek 
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne bildirilen TIR aracının 
dorse tabanında gizlenmiş vaziyette piyasa 
değeri 36.500.000,00 TL olan 10 pakette daralı 
ağırlığı 11.220 gr gelen kokain, 62 pakette 
daralı ağırlığı 100.362 gr gelen Ecstacy Hap, 
2 pakette daralı ağırlığı 172 gr gelen Captagon 
Hap ve 3 kap içerisinde 520 ml Likit Esrar cinsi 
uyuşturucuya ve bunun taşınmasında kullanılan  
gümrüklenmiş değeri 451.066 TL olan tır 
aracına Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca 
açılan soruşturma kapsamında el konulmuştur.

Kapıkule, Uyuşturucu Yakalaması

Yakalama Örneği

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi 
Operasyon Şubemizce yapılan analiz neticesinde, 
riskli olarak değerlendirilerek kontrol 
amacıyla İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bildirilen 4 adet 
konteynerde, gümrüklenmiş değeri 6.750.000 
TL olan 3.715 koli içerisinde 37.150.000 adet 
makaron cinsi eşyaya 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’na muhalefetten, Aliağa 
Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma 
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dosyası kapsamında, Aliağa Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğince el 
konulmuştur.

Aliağa, Makaron Yakalaması

3.3.2.Veri Analiz Faaliyetleri

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi 
bünyesinde görev yürüten Veri Analiz Şubesi 
tarafından ülkemiz gümrüklerinde yürütülen 
tüm işlemler anlık olarak takip edilmektedir. 
Özet Beyan, Transit, NCTS süreçlerinde 
işlemler analiz edilerek riskli değerlendirilenler 
gerekli kontrollerin yapılması amacıyla taşra 
birimlerine iletilmektedir. Bu kapsamda 
Veri Analiz Şubesi tarafından 2020 yılında 
5607 ve 4458 Sayılı Kanunlara muhalefetten 
toplam 43 usulsüzlük dosyası yapılmıştır. 
Yapılan 42 adet ticari eşya dosyası neticesinde 
toplam 10.846.000 TL değerinde usulsüzlük 
engellenmiştir.

Uyuşturucu Yakalaması

2020 yılı içerisinde taşra idarelerimize 
ticari eşya analizi kapsamında 152 adet işlem 
sevk edilmiştir. Söz konusu işlemler arasında 
toplam 42 adet adli/idari işlem yapılmıştır. 
Taşra idarelerine sevk edilen işlemlerdeki isabet 
başarı oranı %27 olarak ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan, Veri Analiz Şube tarafından 
ticaretin doğal trendleri takip edilmekte, 
usulsüzlüklerin ve kaçakçılığın önlenmesi 
amacıyla getirilen yasal düzenlemeler sonrası 
ortaya çıkan trendler etkin olarak analiz 
edilmektedir. Bu kapsamda tespit edilen yeni 
usulsüzlük yöntemleri ve kaçakçılık trendleri, 
gerekli önlemlerin alınması amacıyla taşra 
birimlerimize ve ilgili diğer Genel Müdürlüklere 
iletilmektedir. 

Veri Analiz Şube ekipleri tarafından 2020 
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yılı içerisinde toplam 10 adet veri analiz raporu 
hazırlanmıştır. Veri Analiz Şubesince hazırlanan 
analiz raporları Genel Müdürlüğümüzün ilgili 
diğer Dairelerine, Bakanlığımız İthalat Genel 
Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve 
Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel 
Müdürlüklerine konusuna göre gönderilmiştir.

07.05.2019 tarihinde yayınlanan 2019/15 
sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
İlişkin Tebliğ kapsamı tarife pozisyonları 
damping uygulanmalarının tebliğ öncesi 
ve sonrasında Yunanistan ve İtalya ülkeleri 
odaklı incelenmesi neticesinde hazırlanan 
veri analiz raporu İthalat Genel Müdürlüğüne 
iletilmiş olup veri analiz raporunda sunulan 
bilgiler doğrultusunda adı geçen Genel 
Müdürlük tarafından 2020/14 sayılı İthalatta 
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
yayınlanmıştır.

Ayrıca Komuta Kontrol ve Operasyon 
Dairesi Veri Analiz Şubesi ve Suçlarla Mücadele 
Dairesi tarafından müştereken gerçekleştirilen 
profilleme çalışmaları neticesinde, İstihbarat 
Bilgi Sistemi üzerinde oluşturulan uyuşturucu 
profillerinden birinin alarm üretmesi 
sonucunda yürütülen çalışma kapsamında, 
Güney Amerika’dan ülkemize gönderilen bir 

sevkiyat içerisindeki konteynerler riskli olarak 
değerlendirilmiş ve kontrol edilmeleri amacıyla 
Kocaeli Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne 
talimat verilmiştir. Kocaeli KİM tarafından, 
araç ve konteyner tarama sisteminde eşyaya 
ilişkin net görüntü alınmaması üzerine 
muayene memuru ile fiziki arama kararı 
alınmıştır. Sevkiyatın kontrolü neticesinde; bir 
konteynerde 20 adet çanta içerisinde gizlenen, 
yaklaşık değeri 213 milyon TL olan 540 kg 
kokain ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu 
ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en fazla 
miktardaki kokain yakalamasıdır.

Diğer taraftan Mersin-Habur Gümrük 
İdareleri arasında transit taşınan oto yedek 
parçaların, transit rejim hükümlerine aykırı 
olarak yurt içinde bırakıldığının tespit 
edilmesi üzerine Veri Analiz Şube Ekipleri 
koordinasyonunda yerel idareler nezdinde 
önlemler alınmış ve kontroller sıkılaştırılmıştır. 
Alınan önlemler neticesinde bahse konu 
güzergâhta açılan “oto yedek parça” konulu 
transit beyannamesi sayısı 2020 yılında bir 
önceki yılın aynı dönemine göre önemli orada 
azalmıştır. Yapılan çalışma sayesinde ciddi bir 
caydırıcılık sağlandığı değerlendirilmektedir.
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3.4. KEM ve Dedektör 
Köpekler 
3.4.1. Genel Durum

Kaçakçılıkla mücadeledeki önemi nedeniyle 
dedektör köpek sayısının artırılması, bunların 
dünya standartlarında eğitime tabi tutulması 
amacıyla 2011 yılında başlatılan çalışmalar 
sonucunda Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi 
1 Aralık 2016 tarihinde Akyurt/Ankara’da 
faaliyete geçmiştir. Dünya Gümrük Örgütü 
tarafından akredite edilerek Bölgesel Köpek 
Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür.

Köpek Eğitim Merkezinin amacı, nitelikli 
dedektör köpek sayının artırılması ve bunların 
en iyi şekilde eğitilmesidir. 2019 yılı sonunda 
taşra idareleri ve merkezde toplamda 192 
köpeğimiz bulunmaktaydı. 2020 yılı aralık ayı 
itibariyle 142 adet narkotik, 20 adet çay-tütün, 
17 adet silah-mühimmat-patlayıcı, 5 adet nakit 
ve 6 adet asayiş köpeği olmak üzere toplamda 
190 adet dedektör köpek taşra idarelerinde görev 
yapmaktadır. Ayrıca Köpek Eğitim Merkezinde 
bulunan 25 köpek ile birlikte toplamda, 215 
köpeğimiz bulunmaktadır. 2019 yılından 2020 
yılına köpek sayımızda %12 oranında bir artış 
meydana gelmiştir.

3.4.2. Gerçekleştirilen Eğitim 
Faaliyetleri

• 23.12.2019-24.04.2020 tarihleri arasında 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde 14 
personelin katılım sağladığı “14. Dönem 
Narkotik Dedektör Köpeği ve İdarecisi 
Temel Eğitim Kurs Programı” 16.03.2020 
tarihinde coronavirüs tedbirleri kapsamında 
ertelenerek 02.06.2020 tarihinde tekrardan 

başlamış olup 10.07.2020 tarihinde 
tamamlanmıştır.

• 17.02.2020-06.03.2020 tarihleri arasında 
5 köpek idarecisinin katılımıyla 21.dönem 
hatırlatma eğitimi düzenlenmiştir.

• 08.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında 
6 köpek idarecisinin katılımıyla 22.dönem 
hatırlatma eğitimi düzenlenmiştir.

• 08.06.2020-14.08.2020 tarihleri arasında 
3 köpek ve idarecisinin katılımı ile 
“Patlayıcı Silah Mühimmat Temel Eğitimi” 
düzenlenmiştir.

• 08.06.2020-14.08.2020 tarihleri arasında 
3 köpek ve idarecisinin katılımı ile 
“Patlayıcı Silah Mühimmat Temel Eğitimi” 
düzenlenmiştir.

• 13.07.2020-21.08.2020 tarihleri arasında 
6 köpek idarecisinin katılımıyla 23.dönem 
hatırlatma eğitimi düzenlenmiştir.

• 13.07.2020-16.10.2020 tarihleri arasında 
3 köpek ve idarecisinin katılımı ile “15. 
Dönem Narkotik Dedektör Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Kurs Programı” 
düzenlenmiştir.

• 19.10.2020-21.01.2021 tarihleri arasında, 2’si 
Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden 
oluşan toplam 7 köpek ve idarecisinin 
katılımı ile “16. Dönem Narkotik Dedektör 
Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Kurs 
Programı” düzenlenmiştir.

• 21-25.09.2020 tarihleri arasında 12 
muhafaza memurunun katılımıyla köpek 
idareciliği seçim testi gerçekleştirilmiştir.

• 23-25.09.2020 tarihleri arasında 
Sahil Güvenlik Komutanlığının 8 
personeline köpek idareciliği seçim testi 
gerçekleştirilmiştir.
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• 13.07.2020-21.08.2020 tarihleri arasında 
6 köpek idarecisinin katılımıyla 23.dönem 
hatırlatma eğitimi düzenlenmiştir.

• 23.11.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 10 
köpek idarecisinin katılımıyla 24.dönem 
hatırlatma eğitimi düzenlenmiştir.

 Ayrıca, 28.12.2020 tarihinde 3 kursiyer 
hatırlatma eğitimine alınmış olup, 15.01.2021 
tarihinde eğitimleri tamamlanacaktır.

• Taşra idarelerinde görev yapmakta olan 

idareciler ve köpekleri denetime tabi 
tutulmuştur.

• 14-28.12.2020 tarihleri arasında 21 
sözleşmeli muhafaza memurunun 
katılımıyla köpek idareciliği seçim testi 
gerçekleştirilmiştir.
2020 yılında Köpek Eğitim Merkezince 

gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin 
ayrıntılı tablo aşağıdaki gibidir:

3.4.3. Köpek Demirbaş İşlemleri

2020 yılında 28 adet köpek demirbaş 
kayıtlarımıza alınmıştır. Bu köpeklerden;
• 21’i yavru yetiştiriciliği, 
•  1’i AB Projesi kapsamında hibe edilen köpek 

ve
• 6’sı da hibe köpeklerdir.

Yerli ve milli ırk çalışmaları kapsamında 
3 adet Çatalburun ve 1 adet Zerdeva cinsi 
köpek sosyalizasyon ve oyun oynama güdüsü 
artırılması eğitimlerine alınmış; Zerdeva ile 
1 adet Çatalburun cinsi köpeğin eğitimleri 
tamamlanarak tanıtım ve gösteri köpeği 
olarak kullanılmak üzere demirbaş kayıtlarına 
alınmıştır. 2 adet Çatalburun cinsi köpeğin ise 
eğitimleri devam etmektedir. 

3.4.4. Kurumlar Arası İş Birliği

19.10.2020-21.01.2021 tarihleri arasında 
düzenlenen “16. Dönem Narkotik Dedektör 
Köpek İdarecisi ve Köpeği Temel Eğitim Kurs 
Programı’na Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 
personel köpeği ile birlikte katılım sağlamıştır.

3.4.5. Yurtdışı Faaliyetleri 

Customs 2020 programı dâhilinde 14-
15 Ocak 2020 tarihlerinde Prag/Çekya’da 
gerçekleştirilen Çek Gümrük İdaresinin dedektör 
köpek uygulamaları hakkında bilgi verildiği, 
tüm proje ve alt grup uygulamalarının gözden 
geçirildiği, aksiyon planının güncellenerek 
yeni alt grupların oluşturulduğu ‘Köpek Birimi 
Ağı’ dördüncü toplantısına Köpek Eğitim 
Merkezinde görevli 1 eğitici katılım sağlamıştır.

KEM EĞİTİMLERİ DÜZENLENME SAYISI KATILIMCI SAYISI

Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi ve Narkotik Dedektör 
Köpeği Temel Eğitim Kurs Programı 3 24

Patlayıcı silah Mühimmat Dedektör Köpek İdarecisi ve 
Dedektör Köpeği Temel Eğitim Kurs Programı 1 3

Hatırlatma ve Adaptasyon Eğitimleri 3 30

Köpek İdareciliği Seçim Testi 3 41

TOPLAM 10 98
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27-28 Ocak 2020 tarihleri arasında Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
talebiyle (Türk Konseyi), dedektör köpekler 
konusunda karşılıklı işbirliği ile bilgi ve 
deneyimlerin paylaşılması amacıyla 27-28 
Ocak 2020 tarihlerinde, Bakü’de yerleşik 
Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Köpek Eğitim 
Merkezinde gerçekleştirilen eğitime Köpek 
Eğitim Merkezinde görevli 1 eğitici katılım 
sağlamıştır.

3.4.6. Dedektör Köpek ve İdareci 
Denetleme Faaliyetleri

Gümrük Muhafaza Hizmetleri 
Yönergesi’nin 143’üncü maddesinin 2’nci 
fıkrası gereğince, taşra idarelerinde görev 
yapmakta olan dedektör köpek ve idarecileri 
ile barınaklarının kontrol ve denetimi amacıyla 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde görevli 
eğiticiler tarafından; 
-  07-12.09.2020 tarihleri arasında Antalya 

ilinde,
-  09-15.11.2020 tarihleri arasında Mersin 

ilinde ve
- 21-23.07.2020 tarihleri arasında İstanbul 

ilinde 
 görevli dedektör köpekler ve idarecileri 

denetlemeye tabi tutulmuştur.
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3.5. Deniz Devriye 
Ekipleri, Gemi Arama 
Ekipleri
3.5.1. Gemi Arama Ekipleri

Bakanlığımız sorumluluk alanlarında 
bulunan karasularımız ile limanlarda 
kaçakçılığın önlenmesine dair etkin bir 
kontrol mekanizmasının sağlanması amacıyla 
gemi arama ekiplerinin kurulum çalışmasına 
“Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetim ve 
Operasyonel Kapasitesinin Arttırılması” konulu 
Eşleştirme Projesinin bir çıktısı olarak 2013 
yılında başlanılmış olup 2014 yılında üç ekip 
kurularak faaliyete geçmiştir.

Gemi trafiğinin yoğunluğu, gelen gemilerin 
izledikleri rotalar, taşıdıkları eşya, bölgelerdeki 
olay ve yakalama değerleri, gerçekleştirilen 
ihtiyaç analizleri esas alınarak yapılan 
çalışmalar sonucunda 2020 yılı itibarıyla aktif 
görev yapan ekip sayısı Hatay, Mersin, İzmir, 
Tekirdağ, Bursa, İstanbul Deniz (2) , Kocaeli, 
Zonguldak ve Samsun olmak üzere 10’a 
çıkartılmıştır.

Ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen risk 
analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde 
2020 yılında 986 arama yapılmış ve 37 yakalama 
olayında toplam 115,5 Milyon TL değerinde 
kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirilmiştir.

3.5.2. Deniz Devriye Ekipleri

Bakanlığımız sorumluluk alanlarında 
bulunan karasularımız ile deniz limanlarında 
kaçakçılıkla mücadele amacıyla İstanbul (2), 
İzmit, Aliağa, Çeşme, Marmaris, Bodrum, 
Antalya, Taşucu, Mersin, İskenderun, Bursa, 
Samsun’da olmak üzere toplam 13 adet Deniz 
Devriye Ekibi görev yapmaktadır.

Deniz Devriye Ekiplerince 2020 yılında 
2.412 saat devriye faaliyeti gerçekleştirilerek 
964 adet deniz taşıtı kontrole tabi tutulmuş, 
kontroller sonucunda 14’ü idari ve 12’si adli 
olmak üzere toplam 26 işlem tesis edilmiştir. 
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3.6. Sörvey Ekipleri 
Bakanlığımız envanterinde bulunan 

motorbotların donanım, ekipman ve 
belgelendirmelerinin standartlaştırılması, 
anılan motorbotlarda görev yapan kaptan, 
makinist ve gemi adamı ünvanlı personelin 
mesleki yeterliliklerinin üst seviyeye taşınması 
amacıyla yürütülen “Deniz Taşıtlarının ve Deniz 
Personel Yeterliliklerinin Standardizasyonu 

Projesi” kapsamında motorbot ve bot personeli 
belge ve donanımların düzenli aralıklarla 
kontrol edilmesi ve anılan belge ve donanımların 
standardizasyonunun sağlanmasını teminen 
Sörvey Ekipleri oluşturulmuştur. Anılan 
ekipler tarafından 2019 yılı içerisinde mevcut 
motorbotlarımızda incelemeler yapılarak 
eksiklikler tespit edilmiş ve idarelerimiz 
söz konusu eksiklikleri tamamlamaları için 
talimatlandırılmıştır. 

3.7. Yat Takip Programı 
Genel Müdürlük olarak denizlerde 

kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri başta 
olmak üzere etkinliğimizin arttırılması amacı 
doğrultusunda yatlara yönelik kontrol ve 
denetim faaliyetlerimiz 2020 yılı itibariyle 
artarak devam etmektedir.

Bu kapsamda, yatların ülkemiz karasularına 
giriş-çıkış tarihleri, varış yeri, ülkemizde 
kalış ve Seyir İzin Belgesi geçerlilik süreleri ile 
donatan, yatçı, mürettebat ve demirbaş bilgileri 
gibi verilerin takibinin elektronik olarak ülke 
genelinde anlık olarak yapılabilmesi amacı ile 
oluşturulan, Kaçakçılık Bilgi Bankası ve MERNİS 
gibi programlarla entegre olarak Bakanlığımız 
bütün taşra idarelerinin kullanımına açılan Yat 
Takip Programı’nda 1.100’e yaklaşan kullanıcı 
tarafından yaklaşık 73.500 yat elektronik olarak 
izlenmektedir.
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3.8. Gümrük Tespit 
Teknolojileri  
3.8.1. Araç, Konteyner ve Tren 
Tarama Sistemleri

Bakanlığımızca yürütülen kaçakçılıkla 
mücadele ile gümrük kapılarımızda ifa edilen 
emniyet ve güvenlik amaçlı denetim ve 
kontroller, ülke güvenliğini, ekonomimizi, 
dış ticaretimizi ve kayıt dışı ile mücadeleyi 
doğrudan etkileyen faaliyetlerdir. Bu kapsamda, 
her türlü kaçakçılık faaliyeti ile etkin ve kararlı 
bir mücadelede ileri teknoloji kullanılmasının 
ve teknik kapasitenin artırılmasının son derece 
önemli olduğu aşikârdır. 

Bu nedenle Bakanlığımızca kaçakçılıkla 
mücadelede 2003 yılından itibaren etkinliğini 
çok defalar kanıtlamış ve teşkilatımız 
uyuşturucu madde ve diğer kaçak eşya 
yakalamalarını ciddi miktarlarda artırarak 
Avrupa Birliği, Dünya Gümrük Örgütü ve 
Birleşmiş Milletler raporlarında özellikle 
uyuşturucu madde yakalamalarında ülkemizin 
itibarını artırıcı bir role sahip olmuş araç 
ve konteyner tarama (X-ray) sistemlerinin 
ülke genelinde yaygınlaştırılarak teknik 
kapasitemizin sürekli artırılması bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmaktadır.

 Araç ve konteyner tarama sistemleri hem 
fiziki muayene sürecini azaltıcı, hem de yasal 
yükler arasında ve zula yerlerinde gizlenmiş 
olan yasa dışı eşyayı bulma özelliği olan ve 
Bakanlığımız tarafından etkin ve yaygın 
bir şekilde kullanılan cihazlar arasında yer 
almakta olup bu sistemlerin gümrük saha ve 
limanlarımızda kurulumuna 2020 yılında da 
hız verilmiş ve sistemlerin sayısı 2020 yılı sonu 

itibarıyla 70 adede ulaşmıştır.
Genel itibarıyla Bakanlığımızca kullanılan 

X-ray araç ve konteyner tarama sistemleri;
• 33 Mobil,
• 21 Yarı Sabit,
• 8 Backscatter,
• 5 Hızlı Tarama
• 2 Tren Tarama,
• 1 Gamma-Ray 
 olmak üzere farklı cins ve modellerdeki 

sistemler olup;
2020 yılı içerisinde;

• Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 1 adet yarı 
sabit X-ray tarama sistemi ile aynı sahada 
hizmet vermek üzere işletmeci kuruluş 
tarafından temin edilen 1 adet yarı sabit 
X-ray tarama sistemi,

• İpsala Gümrük Kapısı’nda sahanın YİD 
modeliyle yeniden yapılandırılması projesi 
kapsamında işletmeci kuruluş tarafından 
temin edilen 1 adet yarı sabit X-ray tarama 
sistemi,

• İzmit/Derince Safiport Limanı’nda İşletici 
kuruluş tarafından temin edilen 1 adet hızlı 
X-ray tarama sistemi,
faaliyete geçirilmiştir.

Öte yandan 2020 yılı yatırım bütçesi 
kapsamında Akçakale Gümrük Kapısı’na tahsis 
edilmek üzere 1 adet mobil araç ve konteyner 
tarama sistemi ile Öncüpınar Gümrük Kapısı’na 
tahsis edilmek üzere 1 adet yarı sabit araç ve 
konteyner tarama sistemi temin edilmiştir.
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3.8.2. Bagaj Tarama Sistemleri

Kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kara, 
deniz, hava ve demiryolu sınır kapılarında, 
yolcu beraberi eşyanın fiziki muayeneye 
tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla 
kullanılan bagaj tarama sistemlerinden 2020 
yılında toplam 10 adet temin edilmiş ve 
• 1 adedi Sabiha Gökçen H.L.VİP Salonu,
• 1 adedi Adnan Menderes H.L. VİP Salonu,
• 1 adedi Esenboğa H.L. VİP Salonu,
• 1 adedi Adana İncirlik H.L.,
• 1 adedi Trabzon H.L.,

• 1 adedi Ağrı H.L.,
• 1 adedi Fethiye Limanı,
• 1 adedi Ceylanpınar Gümrük Sahası,
• 1 adedi Hamzabeyli Gümrük Sahası,
• 1 adedi Karkamış Gümrük Sahası

olmak üzere 10 idaremizde faaliyete 
geçirilmiştir.

Diğer taraftan ABD ile Türkiye 
arasında imzalanan “Kitle İmha Silahlarının 
Yayılmasının Önlenmesi Amaçlarına Yönelik 
Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması İçin 
İşbirliğine İlişkin Anlaşma” (EXBS) kapsamında 
Bakanlığımıza hibe edilen 1 adet Bagaj X-ray 
Sistemi Esendere Gümrük Sahasına tahsis 
edilmiştir.

Ayrıca İpsala Gümrük Sahasının yeniden 
revizyonu kapsamında Yap-İşlet Devret 
(YİD) Projesiyle temin edilen 4 adet bagaj 
tarama sistemi 2020 yılı içerisinde faaliyete 
geçirilmiştir.

3.8.3. Motorbotlar

Deniz yoluyla gerçekleşebilecek kaçakçılık 
girişimlerinin tespiti ve engellenmesi 
amacıyla kara sularımızda ve limanlarımızda 
yürütülen deniz devriyesi ve gemi 
kontrol faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz 
envanterinde bulunan 21 motorbotumuz 
vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Mevcut 
motorbotlarımızdan 14’ü deniz devriye, 
7’si ise ani müdahale olarak faaliyetlerini 
yürütmektedir. 
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Ülkemiz karasularında seyir halinde 
bulunan tüm deniz taşıtlarının kontrollerine 
ilişkin işlemler Deniz Devriye Ekiplerimizce 
yürütülmektedir. Yapılan analizler sonucu 
riskli görülen gemilere ilişkin gerekli 
gözetim işlemleri devriye motorbotlarıyla 
gerçekleştirilmekte olup olası acil durumlarda 
müdahalenin ivedi şekilde sağlanması işlemleri 
için de ani müdahale botlarımız her an göreve 
hazır durumda bulunmaktadır.

3.8.4. Diğer Teknik Cihaz ve 
Ekipman

2020 yılında kaçakçılıkla mücadele 
faaliyetlerimizde tespit kapasitemize destek 
vererek etkinliğimizi artırmak adına 10 adet 
videoskop cihazı ile 3 adet uyuşturucu ve 
kimyasal madde teşhis cihazı temin edilmiştir. 
Benzer şekilde, ülke güvenliğimizi de oldukça 
ilgilendiren, radyasyon güvenliği ile radyoaktif 
ve nükleer madde kaçakçılığı ile mücadele adına 
EXBS kapsamında 2 adet radyoaktif izotop 
tanımlama cihazı ile 3 adet radyasyon doz ölçer 
cihazı da envanterimize kazandırılmıştır.

Diğer taraftan transit araçların ülkemiz 
sınırları içerisindeki hareketlerinin takibinde 
etkinliği artırmak adına 3000 adet araç takip 
sistemi ile 500 adet elektronik kilit teknik 
kapasitemize dahil edilmiştir.



bölüm

4
2020 Yılı Hedef

ve Projeleri
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4.1. Cumhurbaşkanlığı 
100 Gün İcraat 
Programları 
Cumhurbaşkanlığı III. 180 Gün İcraat 

Programı çerçevesinde hem teknik hem de 
beşeri kapasitemizi güçlendirecek faaliyetlerde 
bulunulmuştur. Bu minvalde, “Gümrük 
Muhafaza Olay Yeri İnceleme Ekiplerinin 
Oluşturulması” eylemi altında 01.06.2005 tarih 
ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Adli Kolluk Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesi 
gereği adli kolluk görevlilerinin soruşturma 
işlemlerini yerine getirebilmesini teminen olay 
yerindeki delillerin araştırılması kapsamında 
görev yapmak üzere adli kolluk görevi icra eden 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlükleri bünyesinde “Olay Yeri İnceleme 
Ekipleri” kurulmasına karar verilmiştir. 
Bu çerçevede Jandarma Genel Komutanlığı 
tarafından kursiyerlere 27 Temmuz-4 Eylül 
2020 tarihleri arasında 2 haftası çevrimiçi; 4 
haftası ise yüz yüze olacak şekilde olay yeri 
inceleme eğitimi verilmiştir. Eğitimin ardından 
sınav ve sertifika aşamalarının tamamlanmasını 
müteakiben Genel Müdürlüğümüzün 13.11.2020 
tarihli ve 58985371 sayılı resmi yazısı ile Edirne, 
İstanbul ve Gürbulak KİM emrinde görevli Olay 
Yeri İnceleme Ekipleri kurulmuştur.

“Gümrük Kapılarımızın Radyasyon İzleme 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” eylemi ile personelin 
radyasyon güvenliği konusunda bilgi birikimini 
artırmak ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile 
mücadele anlamında Bakanlığımız Köpek 

Eğitim Merkezine (KEM) 1 adet Radyasyon 
İzleme Sistemi (RİS) kurulmuş, 120 personele 
çevrimiçi RİS kullanıcı eğitimi verilmiştir. 
Ayrıca EXBS kapsamında temin edilen 2 adet 
radyasyon doz ölçer cihazı ve 1 adet radyoaktif 
izotop tanımlama cihazı Esendere ve Sarp 
Gümrük Kapılarına gönderilmiştir.

“Akçakale Gümrük Kapısının Teknik 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” eylemi kapsamında 
sahaya 1 adet mobil araç ve konteyner tarama 
sistemi tahsis edilerek sahanın gümrük 
kontrolleri hızlandırılmış ve bu sayede tespit 
kapasitesi artırılmış, aynı zamanda 1 adet 
videoskop, 1 adet radyasyon doz ölçer cihazı, 
1 adet radyoaktif izotop tanımlama cihazı ile 
çeşitli koruyucu ekipman sahaya kazandırılarak 
sahanın ve personelin teknik altyapısı 
güçlendirilmiştir.

“Gümrük Muhafazanın Teknik Kontrol 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı eylem 
sayesinde de Sabiha Gökçen, Esenboğa, Adnan 
Menderes, Trabzon ve Ağrı Havalimanları; 
İncirlik Üssü, Fethiye Limanı, Karkamış, 
Ceylanpınar ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarına 
bagaj tarama sistemleri tahsis edilmiştir. 
Ayrıca, EXBS kapsamında da Esendere Gümrük 
Kapısına bagaj tarama sistemi tahsis edilmiştir. 
Söz konusu sistemlerin operatör eğitimleri de 
gerçekleştirilmiştir.

Eylemin bir diğer bileşeninde ise backscatter 
araç ve konteyner tarama sistemlerini kullanan 
ve sistemlerin bulunduğu Ambarlı, Mersin, 
Alsancak Limanları ile Ceylanpınar ve Habur 
Gümrük Kapılarında görevli personele çevrimiçi 
tazeleme eğitimi verilmiştir.
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4.2. AB Projeleri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali 

Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, Avrupa 
Birliği uygulamaları ve mevzuatına uyum 
sağlamak, kaçakçılıkla mücadelede teknik, 
idari ve beşeri kapasitemizi güçlendirmek 
adına 2003 yılından bu yana yürüttüğümüz AB 
Projelerimiz sayesinde son teknoloji sistem 

ve cihazların temini gerçekleştirilmiş, üye 
ülkelerle yürütülen eşleştirme projeleri ile insan 
kaynağımıza yatırım yapılmış olup karmaşık 
kaçakçılık yöntemlerini açığa çıkartacak hizmet 
alımı projemiz ile dijital dönüşüm uygulamaları 
hayata geçirilmiş olacaktır. 

Bu kapsamda 2020 yılı itibariyle tamamlanan 
ve halen devam eden AB Projelerimizi gösteren 
tablo aşağıda yer almaktadır.

PROJE ADI SÖZLEŞME TÜRÜ PROJE ÇIKTILARI

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu- I Tedarik

9 adet GKS, 4 adet POS, 20 adet IP Kripto, Ağ Güvenliği 
Ekipmanı, 24 adet Kriptografi Anahtarı

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – II Tedarik ve Hizmet Alımı

Tedarik: 5 adet Yarı-Sabit Araç ve Konteyner Tarama 
Sistemi, Mersin ve Alsancak Limanlarına Soğuk Hava 
Depolu Arama Hangarı Kurulumu, Arama Hangarları 

için Ekipman Alımı  
Hizmet Alımı: Risk Analiz Biriminin Kurulması

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – III Tedarik

ATS Yazılımı, 1250 adet Mobil Ünite 
14 adet Mobil Ekip Aracı ve araçlarda kullanılan 

Narkotik ve Patlayıcı İz Dedektörü, Yoğunluk Ölçüm 
Cihazı, Videoskop, Dizüstü Bilgisayarı ve Arazi Dizüstü 

Bilgisayarı

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – V

Tedarik
Tren Tarama Sistemi, Bagaj Tarama Sistemi, 4x4 Arazi 

Aracı, Veri Yönetim Sistemi

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – VI Tedarik ve Eşleştirme

Tedarik:  
10 adet Devriye Botu,5 adet Mobil Araç ve Konteyner 

Tarama Sistemi, 25 adet Devriye Aracı 
Eşleştirme:  

Deniz Operasyonları-I  
İngiltere-Almanya Konsorsiyumu

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – VIII

Tedarik 18 adet Mobil Bagaj Tarama Sistemi

Gümrük Muhafazanın Deniz 
Gözetim Kapasitesinin Artırılması Tedarik ve Eşleştirme

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

Eşleştirme: Deniz Operasyonları-II 
 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
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4.2.1. Havalimanlarında Gümrük 
Muhafazanın Kapasitesinin 
Geliştirilmesi AB Projesi

Tedarik ve doğrudan hibe bileşenleri 
bulunan proje Gümrük Muhafazanın 
havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele 
kapasitesinin geliştirilmesi için uygulamaya 
geçirilmiştir. Proje kapsamında yüksek işlem 
hacmine sahip İstanbul Havalimanı, Ankara 
Esenboğa Havalimanı ve Antalya Havalimanı 
başta olmak üzere 15 havalimanı pilot bölge 
olarak belirlenmiştir.

Projenin tedarik bileşeni kapsamında 50 
dedektör köpek, 50 devriye aracı, 20 dedektör 
köpek nakil aracı, 6 bagaj tarama sistemi ile 
20 adet uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis 
cihazı temin edilmesi planlanmıştır. Söz konusu 
ekipmandan,  50 dedektör köpek, 50 devriye 
aracı, 20 dedektör köpek nakil aracı ile 6 bagaj 
tarama sistemi 2019 yılında temin edilerek 
ilgili idarelere tahsis edilmiş olup  20 adet 
uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazının 
temininin pazar araştırmasının yenilenmesinin 
ardından 2021 yılında gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. 

Gümrük Muhafazanın 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi 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 tespit 
cihazı 

Doğrudan hibe: Yolcu ve kargo kontrolü eğitimleri, 
uçak arama, havalimanı suçları eğitimleri, dedektör 
köpek idarecisi eğitimleri (Uluslararası Göç Örgütü)

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 madenciliği ve hedefleme programı
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Projenin doğrudan hibe bileşeni ise 
Uluslararası Göç Örgütü ile yürütülmekte olup 
resmi açılış toplantısı 4 Temmuz 2019 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Projenin uygulama süresi 
2,5 yıldır.

Proje sonucunda yolcu ve kargo kontrolleri, 
mülakat teknikleri, uçak araması, havalimanı 
suçları, dedektör köpek eğiticilerinin ve 
idarecilerinin eğitimi gibi konularda seminer, 
çalıştay ve eğitim faaliyetleri düzenlenerek 
havalimanlarında kaçakçılıkla mücadele 
kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 2020 yılında, kargo ve 
yolcu kontrolleri alanında dünya örnekleri 
de referans alınarak hazırlanan strateji 
dokümanları ve personelimizce günlük 
kullanımda faydalanılmak üzere oluşturulan 
el kitaplarına ilişkin saha ziyaretleri, çalıştay 
ve konferanslar gerçekleştirilmiştir. Bununla 
birlikte yine yolcu kontrollerinde etkinliğin 
artırılması hususunda yarar sağlayacağı 

düşünülerek merkez ve taşra personelimizin 
katılım sağladığı bir API/PNR çalıştayı 
düzenlenmiş, iletişim becerileri ve mesleki etik 
eğitimleri tamamlanmıştır.

Bununla birlikte 2021 yılında 
gerçekleştirilecek olan “Risk ve Davranış Analizi 
Eğitim Müfredatı Hazırlığı” ile “Operasyonel 
İşleyiş Eğitim Müfredatı Hazırlığı” faaliyetleri 
kapsamında yabancı uzmanlar ile Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatı personelinin 
katılımlarıyla ihtiyaç belirleme toplantıları 
icra edilmiştir. “Yolcu Kontrollerinde Standart 
Operasyonel Süreçlerin Geliştirilmesi” ve 
“Kargo Kontrollerinde Standart Operasyonel 
Süreçlerin Belirlenmesi” faaliyetleri 
çerçevesinde pilot hava limanlarında saha 
ziyaretleri tamamlanmıştır.
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4.2.2. Gümrük Muhafazanın Tespit 
Kapasitesinin Artırılması AB Projesi

Proje tedarik, eşleştirme ve hizmet alımı 
olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. 
Tedarik bileşeni kapsamında 5 adet backscatter 
mobil tarama sistemi 2019 yılında belirlenen 
limanlarda faaliyete geçmiştir. Sistemin, 
limanlardaki gümrük gözetimi faaliyetlerini 
bir üst noktaya taşımadaki etkisi yakalama 
rakamlarına yansımaktadır.

İtalya-İspanya Konsorsiyumu ile 01 
Ağustos 2018 tarihinde yürütülmeye başlanan 
ve uygulama süresi 15 ay olan Eşleştirme 
Projesinin ise Konteyner Kontrol Kapasitesinin 
Artırılması ve Komuta Kontrol Merkezinin 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi olmak üzere iki 
temel hedefi mevcuttur. 

Konteyner Kontrol Kapasitesinin Geliştirilmesi 
bileşeni kapsamında, deniz yoluyla gerçekleşen 
kaçakçılıkla ilgili AB deneyimlerinin paylaşıldığı 
çalıştaylar düzenlenmiş, Mersin, Alsancak, 
Aliağa ve Ambarlı Limanlarında organize suçla 
mücadele, rip off ve mühür manipülasyonu 
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Projenin Komuta Kontrol Merkezinin 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi bileşeni 
kapsamında ise gümrük muhafaza 
alanında Avrupa Birliği ve dünyadan örnek 
uygulamaların ve İtalyan-İspanyol Gümrük 
İdareleri tarafından kullanılan istihbarat ve 
veri yönetim sistemlerine ilişkin çalıştaylar 
ile üye ülkelerce uyuşturucu, sigara-tütün ve 
ticari eşya kaçakçılığı bağlamında risk profili 
oluşturma ve uygulama metotlarına yönelik 
eğitimler düzenlenmiştir. 

Proje kapsamında, 4’ü yurtdışı, 39’u 
yurtiçi olmak üzere toplam 43 faaliyet başarıyla 
tamamlanmış ve 12 Kasım 2019 tarihinde tüm 
paydaşların katılımıyla projenin kapanış töreni 
yapılmıştır. 
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Projenin hizmet alımı bileşeni kapsamında 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında hangi 
taşıt, eşya ve yolcunun nasıl kontrol edilmesi 
gerektiğini belirlemek ve bu yolda manuel 
yöntem ve analizler ile ortaya çıkarılması 
çok zor olan ilişki ve riskleri ortaya koymak 
amacıyla bir “Veri Yönetimi ve Hedefleme 
Yazılımı” temin edilmesine yönelik sözleşme, 
ihaleyi kazanan TÜBİTAK BİLGEM-HAVELSAN 
ve BYS Grup konsorsiyumu ile AB Projelerinin 
Sözleşme Makamı olan Merkezi Finans ve İhale 
Birimi arasında Mart 2019’da imzalanmış olup 
10 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
açılış toplantısı ile fiilen başlamıştır. 18 ay 
sürerek 31.12.2020 tarihinde sona ermesi 
gereken 1.925.944 € bütçeli söz konusu 
proje, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 pandemisinin proje faaliyetlerini 
yavaşlatması nedeniyle bahsedilen tarihte 
tamamlanamamış; talep edilen bir yıllık süre 
uzatımının Merkezi Finans ve İhale Birimi 
(MFİB) ve sonrasında AB Türkiye Delegasyonu 

tarafından olumlu değerlendirilerek 09.12.2020 
tarihinde onaylanması ile proje tamamlanma 
süresi 1 yıl uzatılarak Aralık 2021 olarak 
belirlenmiştir. Proje %100 AB katkısı şeklinde 
gerçekleştirilmektedir.

Proje konusu yazılım tümüyle TÜBİTAK 
tarafından açık kaynak ürünler kullanılarak 
geliştirilecek ve Bakanlığımızda halihazırda 
bulunmayan en yeni teknoloji ürünü “büyük 
veri yapısı” (big data) ve “özel bulut konsepti” 
(private cloud) Bakanlığımıza kazandırılacaktır. 
Proje kapsamında geliştirilecek olan yazılımın 
nihai çıktısı olarak değerlendirilebilecek ve 
makine öğrenmesi yoluyla oluşturulacak 
profillerin üzerine inşa edileceği 10 adet 
kullanım senaryosu tasarlanarak yazılıma dâhil 
edilecektir.

Projede algoritma geliştirme çalışmaları 
sürdürülmekte olup yazılım geliştirmenin 
tamamlanmasının ardından sistem testleri, 
eğitim faaliyetleri ve kabul işlemleri de 
sonuçlandırılarak sistem merkez ve taşrada 
kullanılabilir hale gelecektir.

Veri Yönetimi ve 
Hedefleme Yazılımı 

Projesi günümüz son 
teknoloji ürünü makine 

öğrenimi ile derin öğrenme 
algoritmalarını içermesi 

sayesinde veri analizi, 
profilleme, hedefleme 
ve analitik raporlama 

yaparak organize kaçakçılık 
yöntemleri ile mücadelede 

manuel yöntemlerle 
kurulması neredeyse 

imkânsız bağlantıların 
kurulmasını mümkün 

kılacaktır.
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4.3. Yerli Üretim ve Ar-Ge 
Projeleri 

Yeni Ekonomi 
Programı’nın sanayi 

üretiminde katma değeri 
artıracak ve cari açığı 

azaltacak sektörel projelere 
öncelik verilmesi prensibine 

uygun olarak, Araç ve 
Konteyner Sistemlerinin 
Türkiye’de geliştirilmesi 

ve üretilmesi amacıyla, 
“MİLTAR” Projesi hayata 

geçirilmiştir. Proje ile ciddi 
bir maliyet kaleminden 
tasarruf sağlanacak ve 

Türkiye dünya üzerinde 
araç ve konteyner tarama 

sistemlerin üreten sayılı 
ülkeden biri olacaktır. 

4.3.1. MİLTAR Projesi

Yeni Ekonomi Programı’nın 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 sistemlerinin 
Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla, 
“Yerli ve Milli Tarama Sistemi Projesi” 
geliştirilmiştir. Proje kapsamında, bir araç ve 

konteyner tarama sistemi prototipinin milli 
imkânlarla üretilmesi, uzun vadede ise sistemin 
seri üretiminin yapılarak yaygınlaştırılması 
öngörülmektedir. 

Böylece, yalnızca ciddi bir maliyet 
kaleminden tasarruf sağlanmakla kalmayıp 
ülkemizin dünya üzerinde araç ve konteyner 
tarama sistemleri üreten sayılı ülkeler arasına 
girmesi ve ilave bir istihdam alanı yaratılması 
hedeflenmektedir.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 
faydalanıcısı olduğu ve Savunma Sanayii 
Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürüyen 
projenin 10.02.2020 tarihinde yüklenici ve SSB 
arasında sözleşmesi imzalanmış, sistemin 
ön tasarımı tamamlanmış ve Ankara’da 
geçici kurulumunun yapılarak entegrasyon 
ve performans testlerinin gerçekleştirileceği 
saha belirlenmiştir. İlk milli tarama sisteminin 
üretiminin 2021 yılı sonunda tamamlanması 
planlanmaktadır.

4.3.2. Tarama Ağı Projesi

TÜBİTAK ile Genel Müdürlüğümüz arasında 
imzalanan “Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri 
İçin Yazılım ve Analiz Bileşenleri” konulu İş 
Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilecek 
Tarama Ağı Projesi’nin ulusal ayağı kapsamında 
Bakanlığımızca kullanılan araç ve konteyner 
tarama sisteminin marka-modelinden 
bağımsız olarak, ham görüntülerin merkeze 
aktarılması ve ikincil incelemeye tabi tutulması 
mümkün olacak; diğer bir deyişle merkezde 
ileri seviye görüntü analiz imkânı korunacaktır. 
Böylece, taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi’nde 
seyrettiği esnada dâhil olduğu olası transit 
kaçakçılık vakaları, imajın hem hareket ve 
varış gümrük idareleri hem de Komuta Kontrol 
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Merkezi tarafından karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmesi sonucu tespit edilebilecektir. Ayrıca, 
görüntü üzerinde otomatik anomali (kaçak eşya) 
tespit edebilecek algoritmalar geliştirilerek 
imaj analizinde etkinlik artırılacaktır. Projenin 
uluslararası ayağında ise Bulgaristan, 
Gürcistan, İran ve Nahcivan Gümrük İdareleri ile 
görüntü paylaşımı yapılarak sınır geçişlerinin 
hızlandırılması ve bu sahalarda güvenli geçiş 
koridoru oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje sözleşmesi 02.06.2020 tarihinde 
imzalanmış olup yazılım bileşeni kapsamında; 
Proje Yönetim Planı, Sistem İsterleri Belirtim 
Belgesi ve Müşteri İsterleri Belirtim Belgesi 
hazırlanmış, Yönetim ve Raporlama Uygulaması 
ile Görüntü Analiz Uygulaması’na ilişkin ekran 
tasarımları tamamlanmış, kullanıcı profilleri 
ve yetkileri tanımlanmış, Bakanlığımızca 
kullanılan Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, 
Konteyner Liman Takip Sistemi ve Teknik Cihaz 
Takip Programı’nın X-ray sevk ekranlarının 
entegrasyonuna ilişkin çalışmalar yürütülerek 
pilot uygulama için gereken yazılım geliştirme 
ortamı oluşturulmuştur. İlaveten görüntü 
kıymetlendirme modülü kapsamında otomatik 
anomali tespit modelinin geliştirilmesini 
teminen geçmiş imajların derlenerek imaj 
kütüphanesi oluşturulması çalışmalarına 
başlanmıştır. Donanım bileşeni kapsamında 
ise merkezde ve pilot idarelerde pilot uygulama 
için gerekli teknik altyapı hazırlanmış ve canlı 
ortam için gereken donanıma ilişkin ihale 
tamamlanarak donanım temin edilmiştir. 
Böylelikle dört fazdan oluşan projenin ilk 
fazının kabul testi için gerekli hazırlıklar 
tamamlanmıştır.

Tarama Ağı Projesi 
kapsamında, araç ve 

konteyner tarama 
sistemlerinden alınan 
görüntülerin merkeze 

aktarılarak ikincil analize 
tabi tutulması, yapay 

zekâ teknolojisine dayalı 
otomatik tehdit algılama 

modülünün geliştirilmesi 
ve sınır geçişlerinin 

hızlandırılması amacıyla 
komşu ülkeler ile görüntü 

paylaşımı yapılması 
hedeflenmektedir.

4.3.3. Yolcu Görüntüleme 
(TERAHERTZ) Sistemi Projesi

Kaçakçılıkla etkin ve verimli mücadele 
etmek amacıyla Bakanlığımız ile TÜBİTAK 
MAM tarafından yürütülen Yolcu Görüntüleme 
(Terahertz) Sistemi, tamamen yerli ve milli 
üretilen insan sağlığına zarar vermeden kişilerin 
üzerindeki kaçak eşya, silah ve patlayıcıların 
uzaktan tespiti amacıyla “pasif” olarak çalışan 
bir sistemdir.

Sistem, 2017 yılında ilk olarak Kapıkule 
Yolcu Giriş Salonuna kurulmuştur. Sistemin 
kabiliyetlerinin yapılan yakalamalarda üst 
seviyede olduğu görülmüş ve Ar-Ge çalışmaları 
neticesinde insan üzerinde taşınan ve taşınma 
riski olan eşya listesinin tespiti ile başlayan 
çalışmalar kapsamında silah ve patlayıcı tespiti 
amacıyla tasarlanan sistemin kapasitesi, 
diğer eşya türlerini de tespit edecek şekilde 
artırılmıştır.

Bu kapsamda sistem, 2018 yılında İstanbul 
Havalimanı ile Gürbulak, Esendere ve Sarp 
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Gümrük Kapılarında; 2019 yılında Dilucu, 
Kapıköy, Çobanbey, Cilvegözü ve Öncüpınar 
Gümrük Kapılarında faaliyete geçmiştir. 
2020 yılında ise İpsala Gümrük Kapısına 
sistemin kurulumu sağlanmış ve toplamda 11 
sahada faaliyet gösteren sistemin kullanımı 
yaygınlaştırılmıştır.

4.3.4. Gümrükler Muhafaza 
Kriminal Laboratuvar Projesi

Kaçakçılıkla mücadelede ele geçirilen 
eşyanın kısa sürede ve özellikle uyuşturucu 
maddeler gibi toplum sağlığı ve güvenliğini 
derinden etkileyen unsurların bilimsel ve 
modern teknik yöntemlerle tespiti için 
Bakanlığımız uhdesinde Bakanlık Makamının 
Onayı ile 29.01.2020 tarihinde Gümrükler 
Muhafaza Kriminal Laboratuvarı kurulmuştur.

17.08.2020 tarihi itibariyle Ankara Lojistik 
Üssü yerleşkesinde 156 m2 kapalı alana sahip 
laboratuvarda faaliyet gösteren Kriminal 
Laboratuvar Müdürlüğü, 1 adet Laboratuvar 
Müdürü V., 1 adet İnceleme Uzmanı, 4 adet 
İnceleme Uzman Yardımcısı ve 3 adet Delil 
İşlem personeliyle hizmet vermektedir.

Bakanlık Makamının 18.02.2020 tarihli 
onayı ile çıkarılan “Gümrükler Muhafaza 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Görev ve 
Çalışma Yönetmeliği” ile laboratuvarın faaliyet 
kapsamı, inceleme bölümlerinin görev yetki ve 
sorumlukları, kriminal alanlarda yetiştirilecek 
personelin eğitimi ve diğer hususlarda 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 
kriminal laboratuvar;

a) Narkotik ve Psikotrop Maddeler İnceleme 
Bölümü,

b) Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme 
Bölümü,

c) El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme 
Bölümü,

ç) Bilişim, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri 
Bölümü,

d) Moleküler Genetik İncelemeler Bölümü,

e) Balistik İncelemeler Bölümü ve
f) Patlayıcı Maddeler İnceleme 

Bölümlerinden oluşmaktadır.
İlk etapta hizmet veren Narkotik ve Psikotrop 

Maddeler İnceleme Bölümünde ülkemizde 
meydana gelen uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olaylarında kolluk birimlerince ele geçirilen 
uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde 
olduğundan şüphelenilen maddelerin nitelik ve 
niceliklerinin tespiti gerçekleştirmektedir. Bu 
kapsamda 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkındaki Kanun kapsamına giren 
eroin, kokain amfetamin, ekstazi, captagon, 
bonzai, esrar vb. her türlü doğal, sentetik ve yarı 
sentetik uyuşturucuların analizi yapılmaktadır. 
Gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayan 
inceleme bölümümüz en son teknoloji cihaz, 
metot ve ekipmanlar kullanmaktadır. Diğer 
inceleme bölümleri gerekli uzman personel, 
cihaz, ekipman ile gerekli fiziki şartlar 
sağlandıktan sonra faaliyete girecektir.

Olay yerlerinden titizlikle toplanan delillerin 
alanında uzmanlaşmış Gümrükler Muhafaza 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü uhdesinde 
incelemelerinin hızla tamamlanarak ivedilikle 
ilgili adli makamlara intikali sayesinde suçla 
mücadele süreçlerine katkı sağlanmaktadır. Bu 
meyanda Kriminal Laboratuvar; suç ve suçlu ile 
mücadelede Bakanlığımızın adli görevlerinin 
ifası esnasında adli bilimler konusunda bilim ve 
teknolojinin getirdiği tüm imkânları kullanarak 
bilimsel teknik ve usullerle suç ve suç delillerinin 
incelenmesini ve çözümlenmesini sağlamak 
suretiyle tüm kolluk birimlerinin, Cumhuriyet 
Savcılıklarımızın ve mahkemelerimizin 
hizmetindedir.

Kriminal Laboratuvar Logosu
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4.3.5. Ro-Ro Plaka Tanıma Sistemi 
Projesi

Gümrüklü sahalarda araç giriş ve 
çıkışlarının kayıt altına alınarak, gümrük 
kontrollerin sağlanması ve delil oluşturma 
niteliği vasıtasıyla geçmişe dönük kontrollerin 
de niteliğinin artırılmasına olanak sağlayan; bu 
anlamda ilk aşaması kara gümrük kapılarında 
hayata geçirilen Plaka Tanıma Sistemlerinin 
yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 
Ro-Ro Plaka Tanıma Sistemi çalışmalarına 
başlanılmıştır. Söz konusu sistemler için ihale 
ve kurulum süreçleri 2019 yılında yürütülmüş 
olup sistemler, Pendik, Ambarlı, Haydarpaşa, 
Yalova, Çeşme, İskenderun, Mersin, Samsun, 
Taşucu ve Zonguldak Ro-Ro Limanlarına 
kurularak 2020 yılında devreye alınmıştır.

Plaka Tanıma Sistemi Kamerası

4.3.6. Yeni Nesil Araç Takip 
Sisteminin ve Yazılımının 
Geliştirilmesi Projesi

Ülkemizi transit güzergâh olarak kullanarak 
geçiş yapan araçların Türkiye Gümrük 
Bölgesinde seyrettikleri süre boyunca uydu 
üzerinden takibin yapılabilmesi maksadıyla 
oluşturulan Araç Takip Sisteminin donanım ve 
yazılım unsurlarının yenilenmesi çerçevesinde 
2019 yılında dış ortam koşullarına daha 
dayanıklı ve kablosuz şarj özelliği ile dijital 

ekran göstergesi gibi yeni özelliklere sahip 
2.500 adet yeni nesil mobil ünite ile yerli olarak 
geliştirilen yeni nesil araç takip sistemi yazılımı 
temin edilmiştir. Böylelikle kaçakçılıkla 
mücadelede hem fiziki koşulların etkisinin hem 
de yazılım anlamındaki sorunların bertaraf 
edilmesi sağlanmıştır.

Gerek kullanım sonucu zarar gören 
mobil ünitelerin yerine ve gerekse 
sistemin kullanımının yaygınlaştırılarak 
ATS’nin kapasitesi ve mobil ünitelerin 
fonksiyonelliğinin artırılması amacıyla 2020 
yılında 3.000 adet yeni nesil mobil ünite ile 500 
adet elektronik kilit alımı için ihale yapılmıştır. 
Söz konusu cihazlarla birlikte 12.726 mobil 
ünite ile araç takip sistemi üzerinden takip 
gerçekleştirilebilecek noktaya ulaşılmıştır.

ATS Mobil Ünite

4.3.7. Yap İşlet Devret Projeleri İle 
Tamamlanan Yatırımlar 

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli; geleneksel 
olarak kamu sektörünün sunduğu bir hizmetin 
veya inşa ettiği altyapının bir sözleşme dâhilinde 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi olarak 
tanımlanan “Kamu-Özel Sektör İşbirliği” 
örneklerinden birisidir.

Bakanlığımız; çağın gereklerine uygun 
yaklaşımları, gelişmeleri ve teknolojileri pro-
aktif biçimde iş süreçlerine entegre etmekte, 
ticaret erbabı ve vatandaşlara memnuniyet 
odaklı hizmet sunmaktadır. YİD modeli 
kapsamında 2002 yılından bugüne kadar 
Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Gürbulak, 
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Habur, Sarp, Cilvegözü, Nusaybin, Çıldır/Aktaş, 
Dilucu, Esendere, Kapıköy Gümrük Kapıları 
ve Muratbey (Halkalı) Gümrük İdaremiz yeni 
modern hizmet sahalarına kavuşturulmuş ve 
işletmeye açılmıştır.

Son olarak tamamlanan Kapıköy ve Sarp 
Gümrük Kapılarımızda Genel Müdürlüğümüz 
görev ve sorumluluk alanlarındaki 
yatırımlarımızla birimlerimizin nitelikli, 
etkili ve verimli bir yapıda hizmet vermeleri 
sağlanmıştır.

2020 yılı içerisinde Hamzabeyli ve Kapıkule 
Gümrük Kapılarımızda Genel Müdürlüğümüz 
görev ve sorumluluk alanlarındaki tesis ve alt 
yapı yatırımlarımızla birimlerimizin nitelikli, 
etkili ve verimli bir yapıda hizmet vermeleri 
sağlanmıştır.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı

4.3.7.1. Güvenlik Kamera Sistemleri

Gümrük kapılarında, başta kaçakçılıkla 
mücadele etkili bir teknik alt yapı sağlaması 
olmak üzere kaçakçılık risk unsurlarının 
takibi ve tespiti ile gümrük sahalarında 
kamu düzeninin sağlanmasına olan katkısı, 
yaşanan asayiş ve güvenlik sorunlarına gerek 
önleyici gerekse olay sonrası takibat imkânı 
sağlayan yapısı, gümrük iş süreçlerinin 
denetimi, suç işlenmesinin önlenmesi ile 
işlenmiş suçların takibi ve sanıkların en kısa 
sürede yakalanmasında sağladığı yardım ve 
en önemlisi de adli takibata konu olaylarda 
soruşturma dosyalarında maddi delil olarak yer 

alması yönüyle büyük önem arz eden Güvenlik 
Kamera Sistemleri (GKS) nitelikli bir teknik alt 
yapıyla birimlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Son yıllarda özellikle Bakanlık yatırım 
bütçesi kullanılarak ve Yap İşlet Devret projeleri 
üzerinden kayıt yapısı, izleme üniteleri ve 
görüntü işleme tekniği yönüyle de yetersiz 
ve işlevsiz durumda olan bazı analog kamera 
sistemleri 2020 yılında modern, güncel ve 
ileri teknolojide IP (dijital) yapılı sistemlerle 
yenilenmiştir. Bu kapsamda Hamzabeyli 
Gümrük Kapısında 310 adet, Kapıkule Gümrük 
Kapısında ise 455 adet IP kameradan oluşan 
izleme merkezi faaliyete alınmıştır.

Bugün gelinen aşamada, ülkemiz tüm 
kara gümrük kapıları ile işlem hacmi yüksek 
deniz limanlarımızda IP tabanlı ve yapay zekâ 
temeliyle video analitik alarm kabiliyetine 
sahip, yüksek görüntü çözünürlüğü ile suç 
öncesi ve sonrasında emarelerin tespiti, analizi 
ve adli delil olarak kullanılmasını sağlayan GKS 
sistemleri ile 7/24 gümrüklü sahaların takip ve 
kontrolü etkili bir yapıda gerçekleştirilmektedir.

Hamzabeyli Güvenlik Kamera Sistemi Kontrol Merkezi

Güvenlik Kamera Sistemlerinden Alınan Görüntüler



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

2020 faaliyet raporu

Kapıkule Güvenlik Kamera Sistemleri Kontrol Merkezi

 4.3.7.2. Dedektör Köpek Barınakları 
ve Eğitim Alanları

Son yıllarda ciddi miktarda artış gösteren 
dedektör köpeklerimizin en uygun ve verimli 
biçimde faaliyetlerini gösterebilmelerini 
teminen Köpek Eğitim Merkezimizce belirlenen 
standartlar üzerinden dedektör köpek 
barınaklarımız inşa edilmiş, köpek barınağı 
haricinde köpeklerin yaşam alanları ve altyapı 
konusunda önemli yatırımlar yapılmıştır. 
Bu sayede, yakalamaların vazgeçilmez 
unsurlarından olan dedektör köpeklerimizin 
hizmet kapasiteleri artırılmıştır. 

Bu minvalde, Kapıkule Dedektör Köpek 
Barınak Kompleksi Bakanlığımız KEM 
tesislerinden sonra taşra idarelerimizde en fazla 
kapasiteye sahip bir alt yapı ile planlanmış ve 
20 adet dedektör köpeğin aynı anda barınacağı 
ve içerisinde bağımsız pentatlon eğitim alanı 
ve köpeklerin sağlıklı bir yapıda idamesi için 
gerekli tüm diğer teknik alt yapı tesislerinin 
bulunduğu kompleks kasım ayında hizmete 
açılmıştır.

Kapıkule Dedektör Köpek Kompleksi

Hamzabeyli Gümrük Kapımızda YİD 
modeliyle sahanın yeniden yapılandırılması 
projesi kapsamında KİM İdari Hizmet 
Binasıyla entegre bir yapıda toplam 10 adet 
barınak, pentatlon eğitim alanı ve diğer yaşam 
mahallerinin bulunduğu tesis ekim ayında 
hizmete açılmıştır.

Hamzabeyli Dedektör Köpek Kompleksi

4.3.7.3. Soğuk Hava Depolu Arama 
Hangarları

Gümrük kapılarımızda tarama sistemleri 
kontrolleri veya risk profilleri kapsamında 
şüpheli olarak belirlenen araç ve konteynerlerin 
personel ve dedektör köpekler marifetiyle 
fiili arama çalışmaları için birimlerimizin 
fiziki arama kabiliyetlerinin en üst seviyeye 
çıkarılması amacıyla teknolojik imkânlardan 
optimum düzeyde faydalanarak, içerisinde 
soğuk zincire tabi yüklerin muhafaza edileceği 
soğuk hava depolarının bulunduğu, araçlardan 
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eşyanın seri bir yapıda indirilmesine imkan 
tanıyacak teknik ünitelerle beslenen, araca 
ve konteynere ait tüm detayların ve kaçak 
eşyaların gizlendiği bölümlerin incelenmesi ve 
ortaya çıkarılmasına imkan tanıyacak şekilde 
inşa edilen arama hangarlarımızda ticari 
akışı aksatmayarak kaliteli biçimde hizmet 
verilmektedir. 

Hamzabeyli Soğuk Hava Depolu Arama Hangarı

4.3.7.4. Nezarethane, Mülakat ve 
İfade Alma ile Teşhis Odaları

Evrensel insan hakları ve Avrupa Birliği 
normlarına uygun hale getirilmesi adına 2020 
yılında da nezarethane, mülakat, ifade alma ve 
teşhis odaları için çalışmalar devam etmiştir. Bu 
çerçevede, bahse konu yerlerin şüphelilerin can 
güvenliğini azami ölçüde koruyacak biçimde 
ceza muhakemesi ve ceza kanunlarımızda 
belirlenen ölçütler doğrultusunda dizayn 
edilmesi, kurulması ve var olan yerlerin 
de bu kapsamda revize edilmesi işlemleri 
sürdürülmektedir. Aynı zamanda, her işlemin 
kamera sistemleriyle kesintisiz kayıt altına 
alındığı bu alanlarda gözaltı sürecinin en uygun 
biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Nezarethane, mülakat ve ifade alma ile 
teşhis odalarının insan hakları normları ve 
Avrupa Birliği standartlarına uygun hale 
getirilmesi kapsamında, söz konusu yerlerin 
Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza ve ceza infaz 
hukukuna ilişkin ilgili diğer kanun, tüzük ve 

yönetmelikler çerçevesinde belirlenen teknik 
alt yapı standartlarına uygun şekilde, örnek 
ülke ve diğer kolluk birimleri uygulamalarından 
faydalanılarak şüpheli şahısların can 
güvenliğinin en üst seviyede tutulduğu, gözaltı 
işlemlerinin her aşamasının kameralarla kayıt 
altına alındığı, şüphelinin gözaltı süresince 
sağlığının en iyi şekilde korunabildiği, kadın ve 
erkek için ayrı alanlar olarak projelendirilerek 
hizmete alınması sağlanmıştır. 
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Hamzabeyli Nezarethane, İfade Alma ve Teşhis Odaları

4.3.8. Havayolu Beyan Formu 
Projesi 

Hava taşımacılığındaki takip ve kontrollerin 
uluslararası standartlara uygun olarak daha 
etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi 
amacını taşıyan ve kâğıtsız gümrükler 
vizyonuyla çalışmaları başlatılan, mevcut 
uygulamada Gümrük Yönetmeliği eki Havayolu 
Beyan Formu ile bu form ekinde alınmakta 
olan belgelerde kayıtlı bilgilerin gümrüğe 
elektronik ortamda iletiminin sağlanmasını 
öngören Havayolu Beyan Formu Projesi, 
Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ve 
ilgili havayolu şirketleri ile yer hizmetleri 
kuruluşlarının işbirliğinde yürütülmektedir.

Bahse konu proje ile havayolu işlemlerine 
ilişkin elektronik ortamda oluşturulacak 
büyük veri havuzu sayesinde etkinlik ve 
verimliliği artırmak, hava taşımacılığındaki 
takip ve kontrollerin hedef odaklı yapılmasını 
sağlayarak gümrük işlem süreçlerini daha da 
hızlandırmak, zaman, maddi kaynak ve iş gücü 
tasarrufu sağlamak, bürokrasi ve kırtasiyeciliği 
azaltmak amaçlanmaktadır.

Yürütülen yazılım ve idari  çalışmalar 
sonucunda son aşamaya gelinen Havayolu 
Beyan Formu Projesi, özellikle uluslararası 
bir hub (şirketlerin transit yolcu ağırlıklı 
merkezi) olma hedefi taşıyan İstanbul 
Havalimanı’nda hizmetlerin aksatılmadan 
yerine getirilmesini  sağlamak açısından önem 
taşımaktadır. Kâğıt belgenin ortadan kalkması 
ile “gümrüğe belge sunma”nın getirdiği zaman 
ve iş gücü maliyetinden kurtulacak olan birimler 
bundan böyle tasarruf ettikleri kaynağı ülke 
havacılığının büyük hedeflerini gerçekleştirme 
yolunda kullanabileceklerdir.

4.3.9. Kurvaziyer Gemilere Yönelik 
Online Gümrük Kontrolleri Projesi

Kurvaziyer gemi turizminde dünya 
genelinde gözlemlenen artış trendi paralelinde 
bahse konu taşıtlarla ülkemizi ziyaret eden 
kişilere yönelik gümrük kontrollerinin etkinlik 
ve verimliliğinin arttırılması daha da önem 
kazanmıştır. Bu kapsamda halihazırda yerel ve 
kağıt ortamı üzerinde gerçekleştirilen kontrol 
ve denetimlerin online olarak ülke genelinde 
faaliyet gösterecek olan içerisinde risk analizi 
modüllerinin de yer alacağı bir sistem ile 
desteklenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 
öncelikle mevcut gemilerden varış öncesi online 
bildirim alınmasını sağlanması, bu verilen 
işleneceği bir risk analizi sisteminin hayata 
geçirilmesi ile kurvaziyer turizme hizmet 
veren sorumluluk sahamızdaki limanlara ait 
yolcu salonlarının muhafaza hizmetlerinin 
etkinliği bakımından yeniden değerlendirmesi 
öngörülmektedir. 



117https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020





bölüm

5
Basın Haberleri



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 1.1.2020
HAFTADA 6 GÜN YEREL. Sayfa : 3

ANKARA Medya Tiraj : 1800
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Yayın Tarihi : 5.1.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 4
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ANKARA Medya Tiraj : 1800



125https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 12.2.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 3

ISTANBUL Medya Tiraj : 242049



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 14.2.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 14

ISTANBUL Medya Tiraj : 25583



127https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 19.2.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4

EDIRNE Medya Tiraj : 603



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 22.2.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 6

EDIRNE Medya Tiraj : 513



129https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 22.2.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 2
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HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3

ANKARA Medya Tiraj : 3263



153https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 4.10.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 12

ISTANBUL Medya Tiraj : 123938



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 7.10.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 3

ISTANBUL Medya Tiraj : 4372



155https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 10.10.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 14

ISTANBUL Medya Tiraj : 22221



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 16.10.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 3

ISTANBUL Medya Tiraj : 195675



157https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 16.10.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 7

ISTANBUL Medya Tiraj : 125039



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

2020 faaliyet raporu

 Yayın Tarihi : 17.10.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1

KILIS Medya Tiraj : 550



159https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 19.10.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3

ANKARA Medya Tiraj : 1800



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 31.10.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3

ANKARA Medya Tiraj : 1800



161https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 2.11.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1

KILIS Medya Tiraj : 550



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 29.10.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4

ANKARA Medya Tiraj : 3143



163https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 7.11.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1

KILIS Medya Tiraj : 1000



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 5.11.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 3

ANKARA Medya Tiraj : 1800



165https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

 Yayın Tarihi : 23.11.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 5

VAN Medya Tiraj : 638



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 5.12.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 16

ISTANBUL Medya Tiraj : 126488



167https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 14.12.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 4

EDIRNE Medya Tiraj : 535



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

2020 faaliyet raporu

 Yayın Tarihi : 23.12.2020
HAFTADA 6 GÜN YERE... Sayfa : 1

GAZIANTEP Medya Tiraj : 536



169https://muhafaza.ticaret.gov.tr/

faaliyet raporu 2020

Yayın Tarihi : 24.12.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 22

ISTANBUL Medya Tiraj : 193832



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

2020 faaliyet raporu

Yayın Tarihi : 18.12.2020
GÜNLÜK ULUSAL GAZETE Sayfa : 3

ISTANBUL Medya Tiraj : 50262




