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Bakanlığımız, ticareti kolaylaştırma ile 
birlikte yasa dışı ticareti önleme gibi iki 
önemli görevi bir arada ifa etmektedir. 
Bir taraftan ihracat ve ithalatta gümrük 
işlemlerinin her geçen gün daha hızlı 

ve etkin şekilde yürütülmesi temin edilirken, bir 
taraftan da eşya, taşıt ve yolcu hareketleri kontrol 
edilmekte ve kaçakçılıkla mücadele edilmektedir.

Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu, 
iç ve dış ticaret hacmimizin artışı açısından önem 
taşımakla birlikte; komşu ülkelerde yaşanan is-
tikrarsızlıklar ülkeye giriş, ülkeden çıkış ve transit 
geçişlerde ilave güvenlik önemlerinin alınmasını; 
kontrol mekanizmasının arttırılmasını zorunlu kıl-
maktadır. 

Tüm yoğunluğa rağmen gerek teknik sistem 
ve cihazlarımızla gerekse personelimizin özverili 
çalışmaları ile gümrük muhafaza ve kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetleri 7 gün 24 saat esasına göre 
tüm sınır kapılarımızda ve ülkemiz sınırları içeri-
sinde lâyıkıyla yürütülmektedir.

Değişen küresel ticaret koşulları çerçevesin-
de kaçakçılıkla mücadele alanı tüm dünya ülke-
leri için yeniliklere açık bir alan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bakanlık olarak yenilikleri takip edip 
bunları iş süreçlerimize entegre etmekteyiz. 

Ülkemizdeki diğer kolluk birimlerinin de des-
tek verdiği ulusal boyutun yanı sıra uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla yürütülen ortak çalışma-
larla kapasitemizi her geçen gün güçlendirmekte; 
küresel çaptaki iş birliği ve ortak mücadeleye kat-
kı sağlamaktayız. 

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve her 
dönem geliştirilen yeni stratejilerin karşılığı olarak 
2019 yılında 3 milyar liranın üzerindeki değerde 
kaçak eşyaya el konulmuştur. Proaktif ve dinamik 
mücadele faaliyetlerimiz sonucu yakalama sayı-
mız sürekli artış göstermiştir.

Bugüne kadar yürütülen yoğun çalışmalar, 
kapsamlı denetimler, etkin faaliyetler ve geliştiri-
len stratejiler kararlı bir şekilde sürdürülecek; ile-
riki dönemlerde de ulusal ve uluslararası boyutta 
gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetle-
rimiz aynı azim ve kararlılıkla yerine getirilecektir.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında yer 
alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Bu ra-
porun yayımlanması vesilesiyle Gümrükler Mu-
hafaza Genel Müdürlüğümüze ve çalışanlarına 
teşekkür ediyor; başarılarının devamını diliyorum. 
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Bir buçuk asırdan daha uzun bir geç-
mişe sahip Gümrük Teşkilatımız, ül-
kemizin yarınlarını tehdit eden ve suç 
işlemeyi meslek haline getiren kaçak-
çılarla mücadele konusunda önemli 

bir misyon üstlenerek, kararlı adımlarla çalışma-
larını aralıksız sürdürmektedir.

Kaçakçılıkla mücadelede en verimli çalışma 
yöntemlerinin belirlenip uygulanması, kaçakçılık 
ve yasa dışı ticaretin kârlı bir alan olmaktan çıka-
rılarak bu suç türüne yönelik caydırıcılığın arttırılıp 
kaçakçılığa teşebbüsün azaltılması açısından bü-
yük önem taşımaktadır. Bu minvalde, suçla mü-
cadelede alınan etkin tedbirler ve akılcı çalışmalar 
ile yasal ticaret desteklenerek dürüst tacirin hak-
larının da korunması sağlanmaktadır.

Bu düşünceden hareketle, Gümrükler Muha-
faza Genel Müdürlüğümüz, kaçakçılıkla mücade-
lenin ana aktörlerinden biri olarak her geçen gün 
uygulamalarını geliştirerek çalışmalarını titizlik-
le sürdürmekte, bu sayede ülkemizin ekonomik 
bağımsızlığı ile milli güvenliğinin korunmasına 
önemli katkılar sağlamaktadır.

Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, beşeri kay-
naklara yatırım, güncel teknolojik gelişmelerin ya-
kından takibi, dünya ölçeğinde her türlü ileri mü-
cadele tekniklerinden istifade etme, yeni projeler 
üretip, ulusal ve uluslararası mücadeleci kurum-
larla işbirliği, bilgi ve istihbarat alışverişinde bu-
lunma gibi yöntemlerle, kaçakçılıkla mücadelede 
yoluna kararlı ve emin adımlarla devam etmek-
tedir.

Yürütülen tüm bu çalışmalar kaçakçılıkla mü-
cadele anlamında meyvelerini vermiş, merkez ve 
taşra birimlerimizin gayretleri sonucunda, başta 
uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere her 
türlü eşya kaçaklığına karşı ülke çapında pek çok 
başarılı operasyon icra edilmiştir. Söz konusu ça-
lışmalar neticesinde, 2019 yılında ortaya çıkarılan 
kaçakçılığın mali boyutu bir önceki yıla göre %4 
artarak 3.2 milyar TL’ye ulaşmış, bu suretle, hem 
ülkemizin ekonomik kayıpları ile kayıt dışılığın ön-
lenmesine, hem de toplum ve çevre sağlığının ko-
runmasına doğrudan katkı sağlanmıştır. 

Nitelik ve nicelik olarak en doğru şekilde de-
ğerlendirilip gelişimi sürekli desteklenen idari ka-
pasite, personel sayısı, bilgi teknolojileri, teknik 
cihaz ve sistemlerin yanı sıra bugünlere gelme-
mizdeki en önemli etken, personelimizin kaçak-
çılıkla mücadele konusunda hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadan azimli şekilde çalışmasıdır. 

Bu vesileyle, Bakanlığımız hedefleri doğrul-
tusunda gece gündüz demeden fedakârca çalı-
şan, kaçakçılık faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını 
sağlayarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını 
koruyan tüm merkez ve taşra personeline teşek-
kür ediyorum. 2019 yılında kaçakçılıkla mücadele 
faaliyetlerimiz ve sonuçlarını kamuoyu ile pay-
laşmamızı sağlayan bu faaliyet raporunun, per-
sonelimizin bundan sonraki çalışmalarına da ışık 
tutarak, katkıda bulunmasını dilerim.
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Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü-
ğü olarak ülkemizin güvenliğinin ko-
runması ve ekonomik refahının üst 
seviyeye taşınması hedefi doğrultu-
sunda geçmişten günümüze verdiği-

miz kararlı mücadeleyi sürdürüyoruz.

Kara, deniz, hava gümrük kapılarımız ile ül-
kemizin tamamında yürüttüğümüz kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetleri ile eli kanlı terör örgütlerinin 
en önemli finans kaynaklarından birini önlerken;  
haksız rekabete karşı dürüst tüccarımızı koruyor, 
vergi gelirlerinin azalmasına müsaade etmeyerek 
milli ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulu-
nuyoruz. 

Yürüttüğümüz hizmetlerin kalitesini arttır-
mak için durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda, 
son beş yılda gümrük denetimi ve kontrol amaç-
lı 35 Milyon Avrosu AB fonlarından olmak üzere 
teknolojiye yaklaşık 410 Milyon TL yatırım yaptık. 
Ayrıca teknolojik altyapımızın geliştirilmesi ve in-
san kaynağımızın uzmanlaştırılması amacıyla 15 
AB projesi hayata geçirdik. 2019 yılında da yük-
sek teknolojiden yararlanarak gümrük kontrolle-
rinin hızını ve etkinliğini arttırmak, insan unsurunu 
en aza indirerek insan kaynağımızdan optimum 
seviyede verim almak için bir çok önemli projeyi 
hayata geçirdik.  

Dünyada sayılı ülke tarafından üretilen ta-
rama sistemlerini Savunma Sanayi Başkanlığı 
işbirliği ile yerli ve milli olarak üretmek için “Milli 
Tarama Sistemi” projesini başlattık.

Ayrıca, sınır kapılarımızda araç ve kontey-
ner tarama sistemi marifetiyle taranan araçların 
görüntülerinin merkezde de analiz edilmesine ve 
araç içerisindeki kaçak eşyanın yapay zekâyla 
tespit edilmesine imkân veren, “Tarama Ağı Pro-
jesi”nin fizibilite çalışmalarını da TÜBİTAK ile ni-
hayete erdirdik.

Yine TÜBİTAK ile gerçekleştirdiğimiz AR-GE 
çalışmaları sonucunda üretilen, yolcu üzerine giz-
lenmiş kaçak eşya ve uyuşturucu, silah ve patla-
yıcı madde gibi yas adışı eşyaları fiziki müdahale 
olmadan tespit eden Yolcu Görüntüleme Sistemi 
(Terahertz) cihazlarını yaygınlaştırdık.

Bununla birlikte, Ülkemizden transit geçen 
araçların takibinde etkinliğimizi artırmak için Yeni 
Nesil Araç Takip Sistemi Yazılımını devreye aldık.

Diğer taraftan, Bakanlığımız muhafaza birim-
lerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen başta 
uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 
ara maddelerin tespit ve analizi için Kriminal La-
boratuvarı kurduk. 

En yeni teknoloji ile donatılmış olan Komuta 
Kontrol Merkezinde hayata geçirdiğimiz yeni ya-
zılım ve sistemler ile tüm hava, kara ve deniz ta-
şıtlarının 7/24 anlık takibini yapıyor, riskli ve şüp-
heli durumlara süratle müdahale ediyoruz.

21 kara sınır kapımızda Plaka Tanıma Sis-
temlerini hayata geçirdik. Kara gümrük kapıların-
da kurgulanmış ve hayata geçirilmiş olan Plaka 
Tanıma Sistemini, RO-RO Limanları PTS Projesi 
kapsamında Pendik, Ambarlı, Haydarpaşa, Yalo-
va, Çeşme, İskenderun, Mersin, Samsun, Taşucu 
ve Zonguldak Ro-Ro Limanlarına da kuruyoruz.

Yolcu bagajlarının üçboyutlu görüntüsünü 
veren CT Bagaj Kontrol Cihazı ile uyuşturucu kur-
yelerinin belirlenmesi için Yutucu Tespit Cihazını 
kullanmaya başladık. 

2019 yılında yürüttüğümüz AB projeleri kap-
samında;

Yeni nesil ve ileri teknoloji ile donatılmış 4 mo-
torbot alarak denizlerdeki gözetim kapasitemizi 
daha da artırdık. Havalimanlarındaki kapasitemi-
zi artırmaya yönelik 50 dedektör köpek, 6 bagaj 
tarama sistemi, 20 adet uyuşturucu ve kimyasal 



madde tespit cihazı ile 50’si devriye aracı, 20’si 
dedektör köpek aracı olmak üzere toplam 70 araç 
temin ederek taşra birimlerimizin hizmetine sun-
duk.

Ayrıca tespit kapasitemizi artırmaya yönelik 
İtalya-İspanya Gümrük İdareleri ile birlikte yü-
rüttüğümüz eşleştirme projemiz ile konteyner 
hedefleme fonksiyonumuzu ve komuta kontrol 
işlevimizi geliştirmek için çeşitli eğitim ve semi-
ner faaliyetleriyle kurum içi ve kurumlar arası iş-
birliğimizi pekiştirdik. İlaveten, 5 adet backscatter 
araç ve konteyner tarama sistemi temin ederek 
limanlardaki tespit gücümüzü arttırdık. 

Havalimanlarında yolcu ve kargo kontrolle-
rinde etkinliğin artırılması amacıyla uçak arama 
ekiplerinin kurulması ile  havalimanı suçları konu-
sunda gümrük muhafaza personelinin eğitilerek, 
yetkinliklerinin artırılmasına yönelik Uluslararası 
Göç Örgütü (IOM) ile toplam bütçesi 2.5 Milyon 
Avro olan bir proje gerçekleştiriyoruz.

Dünya Gümrük Örgütünce Bölgesel Eğitim 
Merkezi olarak akredite edilen Köpek Eğitim Mer-
kezimizce 5 farklı branşta yetiştirilen 195 dedek-
tör köpeğimiz, 49 farklı idaremizde kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetlerimize büyük katkı sağlamaya 
devam ediyorlar. Ayrıca dedektör köpek havuzu-
muzu ülkemizin zenginliği olan yerli ırkları da da-
hil ederek genişletiyoruz. 

Değerli okuyucular, 2019 yılında gerçekleşti-
rilen bu özverili çalışmaların bir nevi karşılığı olan 
yakalama rakamlarına baktığımızda göğsümüzü 
kabartan bir tabloyla karşı karşıyayız.  

Gümrük kapılarımızın yanı sıra ülke genelinde 
diğer kolluk birimleriyle koordineli bir şekilde yü-
rüttüğümüz kararlı mücadele ile %21 seviyelerin-
de olan kaçak sigara oranını, 2019 yılı ortalaması 
itibariyle %2,2 gibi tarihi bir seviyeye düşürdük. 
Tütün mamulleri kaçakçılığı alanında yürütülen 
başarılı çalışmalar neticesinde yıl içerisinde 17,6 
milyon paket kaçak sigara yakalaması gerçekleş-
tirdik. Ayrıca kaçak sigara üretiminde kullanılan 
makaron yakalamasında bir önceki yıla oranla 6 

kattan fazla artış gerçekleştirerek 109 milyon 439 
bin adet makaron ele geçirdik. Ele geçirdiğimiz 
elektronik sigara miktarı bir önceki yıla oranla iki 
kat artarak 140 bin 778 adete ulaştı.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede de ba-
şarılı bir yılı geride bıraktık. Ülke genelinde yap-
tığımız operasyonlar sonucunda 2019 yılında 16 
bin 830 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. Ayrıca, 
Bakanlığımızın koordinasyonunda diğer kolluk 
birimlerimiz ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
personelinden oluşan akaryakıt özel ekibin ça-
lışmaları neticesinde 2019 yılında 1.1 milyar TL 
değerinde usulsüzlük tespit edildi. 

Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede ise 
her yıl olduğu gibi 2019 yılında da gerçekleştirilen 
özverili çalışmalar neticesinde yıl içerisinde İs-
tanbul Havalimanında gerçekleştirilen 1,7 tonluk 
rekor yakalama dâhil toplam 8.8 ton  ton uyuştu-
rucu madde yakalamasına imza attık.

Değerli okuyucular, sizlerden ricam yukarıda 
özetlemeye çalıştığım proje ve faaliyetlerimiz ile 
gerçekleştirdiğimiz yakalamaların, 365 günlük 
zaman diliminde yalnızca 6 bin muhafaza perso-
neli ile merkez ve taşra teşkilatının uyum içerisin-
de gece gündüz sarf ettiği yoğun mesainin sonu-
cu olduğunu gözden kaçırmamanızdır. Bu köklü 
teşkilatın her ferdi insanüstü bir gayret göster-
meseydi yıl içerisinde 130 milyon yolcu, 7 milyon 
konteyner, 728 bin uçak, 90 bin gemi ve yaklaşık 
9 milyon aracın gümrük işlemlerini titizlikle takip 
edemezdik.

Bu vesileyle teşkilatımın tüm kademelerinde 
görev yapan mesai arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyor, 2019 yılında ortaya koydukları üstün 
performansı 2020 yılında da arttırarak devam 
ettireceklerine dair hiçbir tereddütüm olmadığını 
ifade etmek istiyorum.

Yürüttüğümüz çalışmalarda bizden desteğini 
esirgemeyen Sayın Bakanımıza, Bakan Yardım-
cılarımıza, merkez ve taşra teşkilatındaki değerli 
mesai arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımıza 
teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum.
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RAKAMLARLA 

Toplam Yakalama (TL) 3.165.943.100

Merkez
Personel Sayısı

Taşra
Personel Sayısı

240 5.760

Tarama Sistemi
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22.790

Adet Tarihi Eser
45

Adet Elektronik
Sigara

140.778

Ton Akaryakıt
16.839

Adet Makaron
109.439.467

İnsan Kaynakları Deniz Operasyonları

Yakalama Verileri

İşlem Hacimleri
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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 görev 
yapan 164 Gümrük Müdürlüğü ve 32 Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
bulunmaktadır. Ayrıca bu Müdürlüklere bağlı 
226 Bölge Amirliği ve 386 Kısım Amirliği ve 
36 müstakil Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge Amirliği bulunmaktadır.

Taşra Teşkilatı

Gümrük ve Dış Ticaret
Bölge Müdürlüğü19

Gümrük Muhafaza
Bölge Amirliği 226

Gümrük Muhafaza
Kısım Amirliği 386

Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat

Bölge Amirliği
36

Gümrük
Müdürlüğü164

Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat
Müdürlüğü

32

1.2 İnsan Kaynakları
Toplum sağlığı ve yasa dışı 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 Genel 
Müdürlüğümüzün asli görevidir.

Bu amaçlara ulaşmada en önemli etken 
insan kaynağıdır. Genel Müdürlüğümüzce, 
sahip olunan insan kaynağının nitelik ve 
niceliğinin yükseltilmesi için gerekli tüm 

adımlar atılmaktadır. Personel sayısının 
artırılması amacıyla yeni personel atamaları 
gerçekleştirilmekte, mevcut personelin 
niteliklerinin artırılması için ise özellikle eğitim 
faaliyetlerine önem verilmektedir.

Bu kapsamda, 2018 yılında taşra teşkilatında 
görevli amir ve memur sayısı 5.639 iken 2019 
yılında 5.760’a ulaşmıştır. Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında muhtelif 
unvanlarda toplam 240 personel ile hizmet 
verilmektedir.



faaliyet raporu 2019

4

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

UNVANI PERSONEL SAYISI

Genel Müdür 1
Genel Müdür Yrd. 3
Daire Başkanı 8
Şube Müdürü 12
Güm.Muh.Kaç.İst.Md. 27
Uzman 1
Ticaret Uzmanı 35
Ticaret Uzman Yrd. 2
Şef 6
Bölge Amiri 105

UNVANI PERSONEL SAYISI

Kısım Amiri 283
Muhafaza Memuru 5.397
V.H.K.İ. 19
Veteriner 3
Memur 2
Bilgisayar İşletmeni 1
Kaptan 38
Makinist 19
Gemi Adamı 38
TOPLAM 6.000

ÖĞRENİM DURUMU SAYISI

Ortaokul 7
Lise 118
Önlisans 81
Lisans 5.357

ÖĞRENİM DURUMU SAYISI

Yüksek Lisans 433
Doktora 4
TOPLAM 6.000

251

240

2018 2019

5.639

5.760

2018 2019

2018 ve 2019 Yıllarında Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Personel 

Sayıları

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Toplam Personel Sayıları

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

2018 ve 2019 Yıllarında Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personel 

Sayıları
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2019 Yılı Eğitimleri

Eğitimin Konusu Düzenlenme Sayısı Katılımcı Sayısı

Adli Kolluk Eğitimi 8 299

Tarama Sistemleri Eğitimi (X-Ray Operatörlüğü) 10 107

Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı Kullanıcı Eğitimi 5 16
Çağrı Merkezi Üzerinden İhbarların Değerlendirilmesi ve İletişim Teknikleri 
Eğitimi 1 46

Bilgi Toplama Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Hizmet İçi Eğitim Semineri 1 35

Temel Deniz Devriye Eğitimi 3 18

Genel Müdürlük Hizmetiçi Eğitimi 2 32

Konteyner Kontrol Ekiplerinin Kurulması Projesi Eğitimi 3 38

İstihbarat Bilgi Sistemi Eğitimi (Temel) 7 69

Konteyner Liman Takip Sistemi (KLTS) Eğitimi 1 40

Komuta Kontrol Merkezine Yönelik Eğitim 1 6

Uluslararası Sınır Engelleme Eğitimi (IBIT) 1 2
Türkiye'de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK) Konusunda Kapasite 
Artırımı İçin Teknik Yardım Projesi 1 1

Çift Kullanımlı Malzeme Tanıma ve Önleme Eğitimi 1 6

Nakit Kontrolleri Eğitimi 2 367
Elektronik Eşya Tanıma (eCIT) Sunucusunun Kurulum, İşletim ve 
Sürdürülebilirliği Eğitimi 1 5

Stratejik Ticaret Kontrolleri (STCE) Eğitimi 1 18

KDS Eğitimi 1 111

Küçük Bot Operasyonları Eğitici Geliştirme Kursu 2 1 20

1.3 Eğitim Faaliyetleri
Personelimiz kaçakçılıkla mücadele etmek, 

gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin 
bozulmasını önleyecek tedbirleri almak ve 
buraların takip ve muhafazasını sağlamakla 
görevlidir. Ayrıca, ülke ekonomisinin korunması, 
toplum ve çevre sağlığının ve güvenliğinin 
sağlanması, tüketicilerimize yönelik tehdit ve 
risklerin tespiti gibi doğrudan ve dolaylı birçok 
alanda sorumluluk taşımaktadır. Gümrük 
Muhafaza Personelinin bu görevlerini yerine 
getirirken, içinde bulunduğumuz dönemin 
kaçakçılık eğilim ve yöntemleri konusunda 
yetkinleşmesi, kaçakçılık faaliyetleriyle etkin 
mücadele açısından yüksek öneme haizdir. 
Bu nedenle, geleneksel yöntemler yerine, son 
dönemlerde ortaya çıkan kaçakçılık eğilimleri de 

dikkate alınarak benimsenen yeni yaklaşımlar, 
yöntemler ve teknolojileri kapsayan çeşitli eğitim 
faaliyetlerine 2019 yılında da devam edilmiştir. 
Düzenlenen eğitimler Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadeledeki 
teknik araç ve yöntemlerin kullanım oranı ve 
idari kapasitesinde artış sağlamıştır.

Genel Müdürlüğümüzde ve Bakanlığımız 
taşra idarelerinde görevli 2555 personele 37 
ayrı konuda 101 farklı eğitim düzenlenmiştir. 
Ayrıca ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetleri 
kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden 9, 
Jandarma Genel Komutanlığından 56 ve Fas 
Gümrük İdaresinden 18 katılımcı ile eğitimler 
gerçekleştirilmiştir.
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İstihbarat Bilgi Sistemi Eğitimi (İleri Düzey) 2 53

Suçla Mücadele ve Önleme Eğitimi 1 33

Z-Backscatter Van X-Ray Kullanıcı Eğitimi 1 20

Simfox X-Ray Yazılımı Kullanıcı - Eğitici Eğitimi 1 10

Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Veri Tabanı (AKBİS) Eğitimi 1 56

AKBİS Eğiticilerin Eğitimi Programı 1 9

Elde Taşınabilen Radyasyon Dedektörü Operatör Eğitimi 2 28

Veri Toplama ve Soruşturma Teknikleri Eğitimi 2 59

İleri Düzey Narkotik Eğitimi 2 21

Yolcu Uygulamaları Eğitimi 1 244

Deniz Devriye Eğitmenleri ve Kaptanlara Yönelik Farkındalık Eğitimi 1 6

NARKOKİM  Jandarma Eğitimi 5 200

Temel Kolluk Eğitimi (Çevik Kuvvet) 2 300

Simfox X-Ray Yazılımı Kullanıcı Eğitimi 2 20

Konteyner Kontrol Ekipleri Eğitimi 3 19

Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin Artırılması Eşleştirme Projesi 2 39

Gemi Arama Eğitimi 1 8

KEM Eğitimleri 20 194

TOPLAM 101 2.555

1.4 Mevzuat ve Uygulama 
2019 yılında idari yapı ve insan kaynaklarına 

ilişkin yürütülen çalışmaların yanı sıra, 
kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına katkı 
sağlaması amacıyla mevzuat düzenlemeleri 
yapılmıştır. Aşağıda bu düzenlemelere yer 
verilmektedir;

• Merkez, taşra ve yurt dışı birimlerine intikal 
eden kaçakçılık ve adli nitelikteki ihbarların 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemek amacıyla “İhbar Değerlendirme 
Yönergesi” yürürlüğe konulmuştur.

• Kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet 
hükmü kesinleşenlerin kamuoyuna 
ilan edilmesine ilişkin düzenleme 
güncellenerek “Kaçakçılık Türleri İle İlgili 

Mahkûmiyet Hükmü Kesinleşenlerin 
Kamuoyuna İlan Edilmesine Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

• Narkotik suçlarla daha etkin mücadele 
edilmesi ve mücadele yöntemlerinde 
eşgüdüm sağlanarak personelin 
uzmanlaşması amacıyla kurulan 
NARKOKİM Kısım Amirliklerinin yürüteceği 
işlemlerde uyacağı usul ve esasları 
düzenleyen “Narkotik Suçlarla Mücadele” 
konulu Genelge yayımlanmıştır.

• Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
merkez ve taşra teşkilatındaki, silah taşıma 
ve kullanma yetkisini haiz personelin, 
bedelini ödemek kaydıyla zati silah 
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1.5 Kolluk Faaliyetleri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 164’üncü 
maddesinde belirlenen dört adli kolluk 
biriminden biri olarak görevini sürdürmektedir. 
Genel Müdürlüğün taşra teşkilatını oluşturan 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
bağlı 32 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğü (KİM) ve bağlantıları 
ile Gümrük Müdürlüklerinde farklı uzmanlık 
alanlarında toplam 2.002 personel adli kolluk 
olarak görev yapmaktadır.

1.5.1 Adli Kolluk Portalı (Bilişim Sistemi)
Adli Kolluk personeli, yürüttüğü soruşturma 

kapsamında hazırladığı fezleke ve eklerini 

adli kolluk portalı üzerinden gerçek zamanlı 
olarak Cumhuriyet Savcılarına iletmektedir.  
Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında 
imzalanan “UYAP Kolluk Bilişim Sisteminin 
Kullanılmasına Dair Protokol” kapsamında 
Bakanlığımız taşra birimlerinde görev yapan 
adli kolluk birimleri Adli Kolluk Bilişim Sistemine 
tanıtılmıştır. Ayrıca, söz konusu protokol 
kapsamında Bakanlığımızın taraf olduğu 
davalara ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından 
sisteme yüklenen kararlar ile davaların durumu 
personelimiz tarafından anlık UYAP Kurum 
Portal Web Servisinden görüntülenebilmektedir.

edinebilmeleri ve emekli olanlara silah 
bulundurma ve taşıma ruhsatında vergi ve 
harç muafiyeti getirilmesi amacıyla “7190 
sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
yürürlüğe konularak “6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanun”da değişiklik yapılmıştır.

• “İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı Tarafından Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
Botlarının Bakım ve Onarımlarında 
Sağlanacak Teknik Destek Hakkında 

Protokol”, “Ticaret Bakanlığı ile Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu Arasında 
Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak 
Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” 
ile “TUBİM (Türkiye Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 
Merkezi)’in Veri Toplama Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Projesi Protokolü” 
imzalanmıştır. Bu protokoller ile paydaş 
kurumlarla iş birliğinin artırılması, tecrübe 
ve bilgi paylaşımı ile sağlıklı veri akışı 
sağlanması amaçlanmaktadır.  

Adli Kolluk İhtisas Alanları: Adli Kolluk Branş Dağılımı

ADLİ KOLLUK BRANŞ DAĞILIMI

X-RAY OPERATÖRÜ 438
DKİ 168
GEMİ ARAMA 109
KONTEYNER KONTROL 62
NARKOKİM 334
DEDEKTÖR KÖPEK EĞİTMENİ 21

TOPLAM ADLİ KOLLUK SAYILARI 

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU 177
MUHAFAZA MEMURU 1645
KİM MÜDÜRÜ 24
BÖLGE AMİRİ 37
KISIM AMİRİ 119
GENEL TOPLAM 2.002
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1.5.2 Temel Adli Kolluk Eğitimleri
Adli Kolluk Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi 

çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzde görevli 
personel ile taşra birimlerinde adli kolluk olarak 
görevlendirilen personelin katılım sağladığı 3 

haftalık temel eğitim programı düzenlenmekte-
dir. Anket sonuçları ve kaçakçılıkta ortaya 
çıkan yeni trendlere uygun olarak eğitim 
süresi, katılımcı sayısı ve ders müfredatı 
güncellenmektedir.

1.5.2.1 Temel Kolluk Eğitimi (Çevik Kuvvet 
ve Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitimi)

Gümrük Muhafaza Personelinin görevini en 
iyi şekilde ifa edebilmesine destek vermek için; 
diğer kolluk birimleri ile yeknesaklığı sağlamak 
ve uygulamada karşılaşılan sorunların ortadan 
kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen personel 
eğitimlerine öncelik verilmektedir. Ticaret 
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde 
müşterek eğitim çalışmaları yürütülmektedir. 
Bu kapsamda Polis Akademisinde görevli 

eğitmenlerin katılımıyla 11 - 22 Kasım 2019 ve 25 
Kasım - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında, Didim 
Polis Moral Eğitim Merkezinde Temel Kolluk 
Eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitim programına 
150’şer kişilik gruplar halinde toplam 300 
Gümrük Muhafaza Personeli katılım sağlamış 
ve  Temel Kolluk Eğitimi  almıştır. Bu eğitimler 
hem personelin niteliklerinin geliştirilmesi hem 
de kurumlar arası koordinasyonun artırılması 
açısından oldukça faydalıdır. 

Son 3 Yılda Düzenlenen Temel Adli Kolluk Eğitim Sayıları

YIL KATILIMCI LİSTESİ EĞİTİM SAYISI

2017 350 10
2018 401 11
2019 299 8
TOPLAM SAYI 937 27

Adli Kolluk Eğitimi Sertifika Töreni
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1.5.2.2 NARKOKİM Eğitimi
Uyuşturucu ile mücadele alanında 

ihtisaslaşmanın sağlanması ve uyuşturucu ile 
mücadele kapasitesinin daha da geliştirilmesi 
amacıyla 2019 yılında Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin 
tamamında NARKOKİM ekipleri oluşturulmuştur. 
Yıl içerisinde Türkiye genelinde NARKOKİM ekip 
sayısı 32’ye yükseltilmiştir.

Narkotik suçlarla mücadele eden birimler 
arasında tecrübe paylaşımının sağlanması 

için NARKOKİM personelinin diğer mücadeleci 
birimlerle müşterek eğitim alması planlanmıştır. 
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile imzalanan 
protokol ile Jandarma Genel Komutanlığı Özel 
Harekât birimlerince, 14 Ekim-22 Kasım 2019 
tarihleri arasında, 5 grupta toplam 200 Gümrük 
Muhafaza Personeline, Ankara Orgeneral Eşref 
Bitlis Kışlasında “Konut Baskını, Saha Kontrolü 
ve Silahlı Mukavemet” gibi  alanlarda verilen 
eğitimler başarıyla tamamlanmıştır.
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Bölüm

2

Kaçakçılıkla
Mücadele

Faaliyetleri
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2.1 Narkotik Maddeler
2.1.1 Uyuşturucu Sorununa Genel Bakış
Uyuşturucu maddeler, insan sağlığına son 

derece zararlı olması ve kullanımının ölümcül 
sonuçlar doğurabileceğinin bilinmesine rağmen, 
insanlık tarihi boyunca yatıştırıcı, uyarıcı ve 
tedavi amaçlı olarak kullanılagelmiştir. Doğal 
uyuşturucuların yanı sıra özellikle laboratuvar 
ortamında üretilen sentetik uyuşturucuların da 
ortaya çıkması, uyuşturucu maddelerin yasa 
dışı ticareti ve kullanımında artışa yol açarak 
önemli sorunları beraberinde getirmiştir. 

Uyuşturucu maddelerin yasa dışı üretim 
ve kaçakçılık girişimleri, ne yazık ki yalnızca 
kullanıcı bireyleri etkilemekle kalmamakta; orta 
ve uzun vadede kaçınılmaz bir takım toplumsal 
problemlerin ortaya çıkmasına ön ayak olarak 
kamu güvenliğine tehdit teşkil etmektedir. 

Sınır aşan niteliği sebebiyle uyuşturucu 
maddelerin yasa dışı üretim bölgelerinden 
ana tüketim pazarlarına doğru bir seyir izleyen 
yasa dışı trafiği, transit konumda olsalar dahi 
hemen hemen bütün ülkeler için büyük risk 
oluşturmaktadır. Zira uyuşturucu problemi 
toplum sağlığı, sosyal hayat, ekonomik sistem, 
asayiş ve toplum düzeninde ciddi tahribata yol 
açmaktadır.

Böylesine çok yönlü ve karmaşık bir sorun ile 
mücadelede başarıya ulaşılabilmesi, şüphesiz 
ki bu alanda dinamik stratejiler ve yenilikçi 
yöntemler geliştirilerek bunların kararlılıkla 
ve süreklilikle uygulanması ile mümkün 
olabilecektir. Bu kapsamda, uyuşturucu ile 
mücadele, Genel Müdürlüğümüzün en önemli 
stratejik mücadele alanlarından birisi olarak 
kabul edilmektedir. 

2.1.2 Mücadele Stratejisi
Toplum sağlığı ve kamu düzeninin 

muhafazası amacıyla Ticaret Bakanlığı´nca 
yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele 
Politikasının öne çıkan unsurları aşağıda 
belirtilmektedir;

• Uyuşturucu maddelerin ve bunların 
üretiminde kullanılan ara kimyasalların 

yasa dışı arzı ile kaçakçılıklarında 
gözlemlenen gelişme ve trendleri 
düzenli olarak takip ederek güncel 
risk ve tehdit göstergelerini belirlemek 
ve bunlara yönelik proaktif tedbirler 
geliştirmek, 

• Kaçakçılıkla mücadele amacıyla 
geliştirilen teknolojiyi yakından takip 
etmek ve uyuşturucu kaçakçılığı 
açısından riskli konumda bulunan kara 
sınır kapıları, uluslararası posta-kargo 
işleme merkezleri, deniz limanları ve 
hava limanlarının son teknolojiye sahip 
teknik cihazlar, dedektör köpekler ve 
yardımcı ekipmanlar ile donatılması,

• Beşeri kapasitesinin sürekli olarak 
geliştirilmesi hedefinden hareketle 
eğitim, bilgi ve tecrübe kazanımının 
artırılması amacıyla gerek küresel 
gerekse ulusal anlamda en iyi uygulama 
örneklerini belirleyerek karşılıklı iş birliği 
yürütmektir. 

Genel Müdürlüğümüz, mevzuattan 
kaynaklanan yetki ve sorumlukları kapsamında, 
uyuşturucu maddelerin yasa dışı arzı ve 
kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerini azim ve 
kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. 

Bu kapsamda, uyuşturucu ile mücadele 
alanında yürütülen faaliyetlerin niteliğinin her 
geçen gün daha da artırılması hedeflenmekte, 
Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu fiziki ve 
insan kaynakları kapasitesinin sürekli olarak 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

2.1.3 NARKOKİM Projesi
Önceki dönemlerde Kaçakçılık Mücadele 

Dairesine bağlı bir şube düzeyinde yürütülmekte 
olan narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri, 
Bakanlık Makamının 21.09.2018 tarihli Oluru 
doğrultusunda Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü bünyesinde ihdas edilen Narkotik 
Suçlarla Mücadele Dairesi marifetiyle yerine 
getirilmektedir. Söz konusu Daire; Narkotik 
Analiz Şubesi, Narkotik Soruşturmalar ve 
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Operasyon Şubesi ile Narkotik Koordinasyon 
Şubelerinden oluşmaktadır. Daire oluşumunu 
izleyen süreçte öncelikle Kapıkule, Van,  
Kocaeli, Gürbulak, İstanbul (2 adet) ve Mersin 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinde NARKOKİM olarak adlandırılan 
7 adet kısım amirliği kurulmuştur. Uyuşturucu ile 
mücadele alanında ihtisaslaşmanın sağlanması 
ve uyuşturucu ile mücadele kapasitesinin  
daha da geliştirilmesi amacıyla; 2019 yılında 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüklerinin tamamında NARKOKİM 
ekipleri oluşturularak NARKOKİM sayısı 32’ye 
yükseltilmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak 
NARKOKİM’lerin çalışma usul ve esaslarını 
düzenleyen Genelge (2019/1) hazırlanarak 
17.06.2019 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Hâlihazırda, 31 taşra idaremizde faaliyet 

gösteren 32 NARKOKİM biriminde, 230 
NARKOKİM personeli ve 108 Narkotik Dedektör 
Köpek İdarecisi görev yapmaktadır. 

2.1.4 İşbirliği Faaliyetleri
Uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi 

çok aktörlü, sınır aşan, ayrım yapmaksızın 
tüm insanlığa tehdit oluşturan bir sorun 
ile mücadelenin tek taraflı veya ulusal bir 
mücadele ile başarıya ulaşamayacağı açıktır. 
Ancak topyekûn bir mücadele ile söz konusu 
soruna karşı başarılı sonuçlar elde edilebileceği 
gerçeğinden hareketle Genel Müdürlüğümüzce 
ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetlerine 
büyük önem verilmektedir. 

Ulusal kolluk birimlerimiz ile müştereken 
yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 yılında 
ele geçirilen uyuşturucu miktarları aşağıda 
belirtilmiştir.
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Afyon Türevi : 9 olayda; 458 kg
Kokain  : 5 olayda; 813 kg
Esrar  : 7 olayda; 345 kg
Ecstasy  : 1 olayda; 115.100

adet

Gün geçtikçe daha önemli bir risk teşkil 
eden deniz yoluyla gerçekleştirilen uyuşturucu 
kaçakçılığı ile mücadele kapasitesinin 
geliştirilmesi amacıyla, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ile 22-26 Nisan 2019 
tarihleri arasında Çeşme-Karaburun arasında 
müşterek uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
Denetimler süresince balıkçı tekneleri ve 
yatlarda aramalar yapılmıştır.

Ayrıca 2019 yılı Ekim ve Kasım aylarında 
Jandarma Genel Komutanlığı ile gerçekleştirilen 
iş birliği çalışmaları kapsamında, NARKOKİM 
birimlerinde görev alan personele, operasyonel 
kabiliyetlerini artırmak amacıyla “Meskûn Mahal 
ve Konut Baskını” eğitimleri verilmiştir.

Uluslararası alanda yürütülen iş birliği 
faaliyetleri ve istihbarat paylaşımları sonucunda 
gerçekleştirilen başlıca operasyonlar ve 
toplantılar;

2019 yılında Birleşik Krallık kolluk birimleri 
ile gerçekleştirilen anlık istihbari paylaşım 
neticesinde yapılan operasyonda; İstanbul 
Ambarlı Limanına ulaşan bir konteynerde 79 kg 
kokain yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Ocak 2019’da Bulgaristan kolluk birimleriyle 
yapılan bilgi paylaşımı sonrası edinilen bulgular 
sayesinde; Irak’tan ülkemize giriş yaparak 
Avrupa’ya gidecek olan TIR aracında Kapıkule 
Sınır Kapısında yapılan aramada 67 kg eroin ele 
geçirilmiştir. 

Ocak 2019’da Kapıkule Sınır Kapısında ele 
geçirilen 454 kg eroin yakalamasında, olayın 
organizatörü olarak belirlenen Türk uyruklu 
şahsın yurtdışına yasa dışı yollardan çıkış 
yaptığı tespit edilmiş ve şahsın İsviçre’de 
bulunduğu bilgisi edinilmesi üzerine anılan 
ülke kolluk birimleriyle gerçekleştirilen iş birliği 
neticesinde söz konusu şahsın ülkemize “de 
port” edilmesi sağlanarak Şubat 2019’da Atatürk 
Havalimanı’nda birimlerimizce yakalanmıştır. 

Öte yandan, 2019 yılı Ocak ayında, Genel 
Müdürlüğümüz öncülüğünde ve ev sahipliğinde, 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu 
Kontrol Kurulu (INCB) ile koordinasyon halinde, 
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eroin üretiminde kullanılan asetik anhidrit 
kaçakçılığı ile mücadele alanında alınabilecek 
tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İstanbul 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde bir 
toplantı tertip edilmiştir.

2.1.5 Uyuşturucu Madde Bazında 
Değerlendirme ve İstatistikler 

2019 yılında Genel Müdürlüğümüz 
birimlerince  gerçekleştirilen  uyuşturucu 
madde yakalamalarında  bir  önceki  yıla 
kıyasla genel anlamda bir artış söz konusu 
iken; uyuşturucu yapımında kullanılan ara 
kimyasal yakalamalarında ise belirgin  bir 
düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde 326 olayda, 
1.062.167.205  TL  değerinde  toplam   8.794    
kg uyuşturucu ve psikoaktif madde ele 
geçirilmiş, 452 şüpheli hakkında yasal işlem 
tesis edilmiştir. 2019 yılında NARKOKİM 

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

AFYON TÜREVLERİ 
Afyon türevlerinin elde edildiği haşhaş 

bitkisi, iklimsel şartlardan dolayı dünyanın 
belirli coğrafi bölgelerinde yetişebilmektedir. 
Afganistan, küresel anlamda afyon türevlerinin 
en büyük yasa dışı üretim merkezi olma özelliğini 
uzun yıllardır sürdürmekte olup ülkemizin de 
üzerinde yer aldığı “Balkan Rotası” üzerinden 
Avrupa ülkelerine ulaştırılmaya çalışılan afyon 
türevlerinin tamamına yakınının Afganistan’da 
veya Afganistan’a komşu ülkelerde 
üretildiği bilinmektedir. Bununla birlikte, 
Genel Müdürlüğümüz ve diğer ulusal kolluk 
birimlerince gerçekleştirilen yakalamalar göz 
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önüne alındığında, son yıllarda Irak’ın kuzeyinde 
de yasa dışı eroin üretimi gerçekleştirilmeye 
başlandığı değerlendirilmektedir.

Birimlerimizce 2018 yılında 16 olayda 140 
kg afyon sakızı ele geçirilmişken, 2019 yılında 
36 olayda 519 kg afyon sakızı yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, birimlerimizce 2018 
yılında 28 olayda toplam 1.883 kg eroin ele 
geçirilmişken 2019 yılında 34 olayda toplam 2.259 
kg eroin yakalaması gerçekleştirilmiştir. Son 
dönemlerde uluslararası alanda gerçekleştirilen 
yakalamalara bakıldığında, afyon türevlerinin 
ana  kaçakçılık  rotaları   arasında   yer   alan   
ve ülkemizin de üzerinde yer aldığı Balkan 
Rotasına alternatif teşkil eden Kuzey ve Güney 

Rotalarının daha sık kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. 2019 yılında Azerbaycan 
birimlerince ele geçirilen yüksek miktarlı eroin 
yakalamaları, kuzey rotası üzerinde Almanya 
birimlerince ele geçirilen yüksek miktarlı eroin 
yakalamaları ile Birleşik Krallık birimlerince 
Güney Rotası üzerinden ülkelerine gönderilen bir 
konteynerde gerçekleştirilen yüklü miktardaki 
eroin yakalaması 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 güzergah arayışına 
ittiği değerlendirilmektedir.

ESRAR
Esrar türevlerinin elde edildiği kenevir 

bitkisi, dünyanın hemen her bölgesinde 
yetiştirilebilmektedir. Bu sebeple, esrar 
türevleri kaçakçılığında belli bir güzergâh 
bulunmamaktadır. Esrar, dünya genelinde en 
çok üretilen ve en fazla talep edilen uyuşturucu 
türüdür.

Yakın zamana kadar sınır kapılarımızda 
gerçekleştirilen esrar yakalamalarında 
düzenli bir güzergâh bulunmayıp, sınır 
kapılarında hem ülkeye giriş hem de ülkeden 
çıkış yönünde genellikle bireysel kullanıma 
yönelik küçük miktarlarda esrar yakalamaları 
gerçekleştirilmekteydi. 

Buna karşın son yıllarda ulusal kolluk 
birimlerimizce ülke içerisinde yer alan yasa 

dışı kenevir ekim alanlarının imhasına yönelik 
yürütülen başarılı faaliyetler sonucunda, esrarın 
ülke içinde ulaşılabilirliğinde ciddi bir düşüş 
sağlanmıştır. Bu doğrultuda, yasa dışı iç talebin 
karşılanması amacıyla ülkemize esrar girişinde 
artış yaşanmış ve ülkemiz başta Arnavutluk 
olmak üzere Balkan ülkeleri kaynaklı esrar 
kaçakçılığı açısından hedef ülke konumuna 
gelmiştir.

Bu kapsamda; son yıllarda Genel 
Müdürlüğümüz birimlerince ele geçirilen esrar 
yakalamalarında özellikle kolluk birimlerince yurt 
içinde yürütülen operasyonların yoğunlaştığı 
2014 öncesi döneme kıyasla olay sayısı ve 
miktar bazında önemli bir artış gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce, 2018 yılında 
100 olayda 3.098 kg esrar ele geçirilmişken, 

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Afyon Sakızı(2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

AFYON SAKIZI 17 542 16 140 36 519

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Eroin (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

EROİN 32 3.612 28 1.883 34 2.259
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2019 yılı sonu itibariyle 138 olayda toplam 
2.474 kg esrar yakalaması gerçekleştirilmiştir. 
Son üç yıldır esrar, olay sayısı bazında Genel 

Müdürlüğümüzce en çok yakalanan uyuşturucu 
madde özelliği taşımaktadır. 

KOKAİN
Uyarıcı etkiye sahip kokain; Brezilya, 

Ekvador, Kolombiya, Peru gibi Orta ve Güney 
Amerika ülkelerinde yetişen koka bitkisi 
yapraklarının potasyum permanganat isimli 
ara kimyasal ile işlemden geçirilmesi ile elde 
edilmektedir. Dolayısıyla, söz konusu maddenin 
kaynak ülkesi olarak yukarıda anılan ülkeler öne 
çıkmaktadır. 

Ülkemiz, kokain maddesinin yasa dışı 
trafiğinden hedef ülke olarak etkilenmekle 
birlikte; hava ve deniz limanlarımızın bölgedeki 
uğrak konumları sebebiyle zaman zaman transit 
ülke olarak da kullanılmaya çalışılmaktadır. 

Son yıllarda, deniz yolu kullanılarak 
gerçekleştirilmeye çalışılan kokain 
kaçakçılığında dünya genelinde bir artış trendi 

izlenmektedir. Söz konusu trend ülkemizi de 
yakından etkilemekte olup 2019 yılında deniz 
limanlarımızda toplam 11 olayda gerçekleştirilen 
1.077 kg kokain yakalaması bu önermeyi 
desteklemektedir. Son iki yılda limanlarımızda 
gerçekleştirilen kokain yakalama miktarı, bir 
önceki iki yıllık döneme oranla %107 artış 
göstermiştir (2016 ve 2017 yıllarında toplam 
yakalama 1.073 kg iken 2018 ve 2019 yıllarında 
toplam 2.222 kg olmuştur).

Diğer yandan, son dönemde 
havalimanlarındaki kokain yakalamalarında 
da önemli bir artış yaşanmıştır. 2018 yılında 
32 olayda 1.293 kg kokain yakalaması 
gerçekleştirilmişken, 2019 yılında birimlerimizce 
yürütülen çalışmalar neticesinde 30 olayda 
1.161 kg kokain yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Esrar (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

ESRAR 95 2.395 100 3.098 138 2.474

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Kokain (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

KOKAİN 19 756 32 1.293 30 1.161
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AMFETAMİN TİPİ UYARICILAR
Başta Hollanda ve Belçika olmak üzere 

ana üretim merkezi Batı Avrupa olan “ecstasy” 
kaçakçılığından ülkemiz, sahip olduğu genç 
nüfus ve yüksek turizm potansiyelinin etkisiyle 
hedef ülke olarak etkilenmektedir. Münferit 
olaylarla sınırlı kalmakla birlikte,  ecstasy 
maddesi, havalimanlarımızda, Batı Avrupa çıkışlı 
uçuşlar ile ülkemizin güneyinde ve doğusunda 
yer alan ülkelere seyahat eden transit yolcularda 
ele geçirilebilmektedir.

Son yıllarda ecstasy yakalamasında 
yaşanan artış trendi devam etmekte olup 2019 
yılında Genel Müdürlüğümüz birimlerince 
gerçekleştirilen yakalamalar bir önceki yıla 
göre yaklaşık %33 oranında artış göstermiş ve 
1.630.349 adet ecstasy ele geçirilmiştir. 

Captagon üretimi son yıllarda, başta Lübnan 
ve Suriye gibi bölge ülkelerinde yoğunlaşmış 
olup söz konusu maddenin yasa dışı trafiğinde 
Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt gibi 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 ülkemize giriş yapmakta ve 
ülkemizde depolandıktan sonra daha büyük 
partiler halinde hava ve 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, Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde 
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, 
Hırvatistan ve Yunanistan gibi diğer ülke 
kolluk birimlerince gerçekleştirilen captagon 
yakalamaları, maddenin kaçakçılık rotalarında 
bir kayma yaşandığını göstermektedir.

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Ecstasy  (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (ADET) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (ADET) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (ADET)

ECSTASY 16 5.007.090 13 1.211.086 22 1.630.349
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Genel Müdürlüğümüz birimlerince 2018 
yılında 6 olayda 11.711.450 adet captagon 
hapı ele geçirilmişken, 2019 yılı sonu itibariyle 
3 olayda toplam 72.118 adet captagon hapı 
yakalaması gerçekleştirilmiştir. Bu, yaklaşık 
%99 gibi önemli bir düşüşe tekabül etmektedir.

Metamfetamin, kullanıcısı üzerinde pek çok 
uyuşturucu türüne kıyasla çok daha kısa bir 
sürede bağımlılık yapması, daha hızlı ve etkili 
bir fiziksel ve ruhsal çöküntü ortaya çıkarması 
sebebiyle en tehlikeli uyuşturucular arasındadır. 

M e t a m f e t a m i n i n 
önemli üretim merkezleri 
olarak Avrupa’da Çekya ve 
Slovakya öne çıkmaktadır. 
Bununla birlikte, bölge 
ülkelerinden İran’da da 
metamfetamin üretimi 
g e r ç e k l e ş t i r i l m e k t e 
olup İran’a açılan 
sınır kapılarımız 
metamfetamin kaçakçılığı 
açısından ülkeye giriş 
yönünde riskli konumda 
bulunmaktadır. Diğer 
yandan son yıllarda 
az sayıda olayda ve 
düşük miktarda da 

olsa ülkemizin batısında yer alan kara sınır 
kapılarımızdan ve limanlarımızdan ülkeye 
giriş yönünde metamfetamin yakalaması 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılında 
10 olayda 86 kg metamfetamin maddesi ele 
geçirilmişken, 2019 yılı sonu itibariyle 22 olayda 
toplam 36 kg yakalama gerçekleştirilmiştir. 

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Captagon  (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (ADET) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (ADET) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (ADET)

CAPTAGON 6 5.588.396 6 11.711.450 3 72.118
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Sentetik Kannabinoidler
Esrar benzeri etki göstermesi amacıyla 

laboratuvar ortamında üretilen sentetik 
kannabinoid maddesi, ülkemize doğrudan 
Çin’den veya Avrupa ülkeleri aktarmalı olarak 
kargo/posta gönderilerinde veya yolcu 
beraberinde giriş yapmaktadır. Bu kapsamda, 
sentetik kannabinoid kaçakçılığında uluslararası 
posta/kargo işleme merkezleri ile havalimanları 
ülkeye giriş yönünde yüksek riskli konumda 
bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzce alınan ilave 

tedbirler kapsamında, posta ve kargo işleme 
merkezleri ileri teknolojiyi haiz tespit cihazları 
ile donatılmış; narkotik dedektör köpek ve 
nitelikli personel yönünden takviye edilmiş 
olup yaratılan caydırıcılık faktörünün etkisiyle 
sentetik kannabinoid yakalamalarında önemli 
bir düşüş sağlanmıştır.

2018 yılında 13 olayda 38 kg sentetik 
kannabinoid ele geçirilmişken, 2019 yılı sonu 
itibariyle 4 olayda yalnızca 0,8 kg sentetik 
kannabinoid yakalanmıştır.

KRATOM
16.12.2013 tarih ve 2013/5742 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanun kapsamına alınan ve KRATOM kısa 
ismi ile bilinen “MITRAGYNA SPECIASA” isimli 
uyuşturucu madde, genellikle posta ve kargo 
işleme merkezlerinde oldukça küçük miktarlarda 
ele geçirilmektedir.

Öte yandan, yakın gelecekte bölgesinde 
“transit hub” olması amaçlanan İstanbul 

Havalimanının faaliyete geçmesi ile birlikte 
çok sayıda transit hava kargo gönderisi anılan 
havalimanı üzerinden ilgili ülkelere dağılmaya 
başlamıştır. İstanbul Havalimanında, 2019 yılı 
Aralık ayında Genel Müdürlüğümüz birimlerince 
gerçekleştirilen kontroller neticesinde 
Endonezya’dan ABD’ye gönderilen transit 
bir gönderide 1.745 kg kratom ele geçirilmiş 
olup bu miktar havalimanlarında tek seferde 
gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu 
madde yakalaması olmuştur.

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Metamfetamin  (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

METAMFETAMİN 12 14 10 86 22 36

Müşterek Yakalama Verilerine Göre Sentetik Esrar  (2017-2019)
2017 2018 2019

CİNSİ OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 

MİKTARI (KG) OLAY SAYISI YAKALAMA 
MİKTARI (KG)

SENTETİK ESRAR 15 34 13 38 4 0,8
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2.2 Tütün ve Tütün Mamulleri 
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 kağıdı gibi ürünler, 
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 iş birliği 
içerisinde bütüncül bir biçimde yürütülmesini 
gerektirmektedir.

Ülkemizin de dahil olduğu 181 taraf 
ülkenin onayladığı “Tütün Kontrol Çerçeve 

Sözleşmesi”nde tütün ve tütün mamullerinin 
yasa dışı ticareti; üretim, yükleme ve taşıma, 
alım, mülkiyet, dağıtım, satış veya satın alma ve 
bunları kolaylaştıracak her türlü girişimle ilgili 
olarak mevzuatla yasaklanmış uygulama veya 
davranış olarak tanımlanmaktadır. 

Global düzeyde ele alındığında, yılda 
600 milyar adet yasa dışı sigaranın piyasaya 
sürüldüğü ve bu yasa dışı ticaretin dünya çapında 

40-50 milyar ABD Doları tutarında bir vergi 
kaybına yol açtığı değerlendirilmektedir. Avrupa 
coğrafyasında oluşturduğu vergi kaybının ise 10 
milyar Avro civarında olduğu hesaplanmaktadır. 
Tek bir konteyner dolusu sigara kaçakçılığının 2 
milyon ABD Doları civarında yasa dışı bir gelir 
sağladığı dikkate alındığında, bu kaçakçılık 
türünün yasa dışı örgütler açısından kârlılığı ve 
ülkeler için yarattığı mali 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.

Yasa dışı biçimde piyasaya sürülen tütün 
mamulleri 3 alt bölümde sınıflandırılabilir; (1) 
Yasal olarak üretilmelerine rağmen üretimden 
sonra vergilerinin ödenmemesi sebebiyle yasa 
dışı piyasaya konu olan kaçak tütün mamulleri, 
(2) Sahte etikete sahip olan, yetkilendirilmemiş 
marka işaretleri veya isimleri taşıyarak fikri 
sınai mülkiyet haklarını ihlal eden sahte tütün 
ürünleri ve (3) Doğrudan başka bir ülkede yasa 
dışı piyasaya girmek üzere üretilen ucuz beyaz 
sigaralar.

Sadece tek bir konteyner dolusu kaçak sigaradan elde edilen gelir 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 kaçak sigara kullanım oranı %2,2
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2.2.2 Ülkemizde Yasa Dışı Tütün Mamulü 
Piyasası

Yurt içerisinde ve gümrük kapılarında 
yürütülen mücadele faaliyetlerinin 
yoğunlaştırılması, tüm imkânların seferber 
edilerek kontrollerin artırılması sonucu 
ülkemizde yasa dışı tütün ve tütün mamulü 
piyasası büyük ölçüde daralmıştır. Uluslararası 
kuruluşlarca gerçekleştirilen Boş Paket 
Araştırmaları sonuçlarına göre, 2014 yılında 
%21’lerde olan kaçak sigara kullanım oranı, 2019 
yılı ortalaması itibarıyla %2,2’ye gerilemiştir.

2019 yılında gerçekleştirilen tütün ve tütün 
mamulleri yakalamaları analiz edildiğinde, 
yakalama olaylarının %52’sinin kara gümrük 
kapılarımızda gerçekleştiği görülmektedir. Başta 
sigara olmak üzere tütün ve tütün mamulleri, 
kara yoluyla ülkemize binek araçları ve TIR 
dorselerine gizlenerek sokulmaya çalışılırken ya 
da yaya olarak giriş yapan yolcuların valizlerinde 
veya üzerlerinde gizlenerek getirilirken ele 
geçirilmektedir.

Havalimanlarında yapılan yakalamalar 
olay sayısı bakımından ikinci sıradadır. 
Yakalama olaylarının %24’ünün gerçekleştiği 
havalimanları, bu açıdan sigara, puro ve e-sigara 
gibi tütün mamullerinin en fazla yakalandığı 
gümrüklü sahalardan biri konumundadır. 

Yakalama olaylarının %24’ü havalimanlarında 
gerçekleşmiştir. Yolcu bagajında veya üzerinde 
ülkeye kaçak yollardan sokulmaya çalışılan 
tütün mamulleri, gerek riskli yolcuların 
tespitine imkân veren Varış Öncesi Yolcu 
Analiz Programı üzerinde yapılan analizler, 
gerekse havalimanlarında görevli Gümrük 
Muhafaza Memurlarının dikkati sayesinde 
tespit edilerek bu ürünlerin ülkemize kaçak 
yollardan girişi engellenmektedir. Deniz yoluyla 
gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen kaçakçılık 
fiillerine ilişkin tespitler ise olay sayısı bazında 
toplam yakalamaların %3’ünü oluşturmaktadır.

Toplam yakalamaların %21’i ise şehir içi 
ve şehirlerarası yollarda yapılan operasyonlar 
sonucunda yapılmıştır. İstihbari faaliyetler 
neticesinde belirlenen şüpheli işyerleri ve 

Kaçak Sigara
Piyasası

%2,2

%21

2014 2019

Yakalama Yeri Bazında Tütün Mamulleri Yakalama Olay Sayıları

1.495

675

74

602

Kara Hava Deniz Diğer
(Ş.İçi/
Posta/

Ser. Bölge)
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depolarda yapılan aramaların yanı sıra, 2014 
yılından beri gerek valilikler koordinasyonunda 
diğer kolluk birimlerimiz ile müştereken, gerek 
Bakanlığımız taşra birimlerince market, büfe, 
tezgâh ve açık alanlarda yürütülen piyasa 
denetimleri ile yol kontrolleri, söz konusu 
yakalamaların gerçekleşmesinde önemli rol 
oynamıştır. 

Yakalamalar, ele geçirilen eşya değeri 
bakımından değerlendirildiğinde ise, 

kara kapılarında yapılan yakalamalarda 
el konulan tütün mamullerinin değerinin 
toplam yakalamaların %47’sini oluşturduğu 
görülmektedir. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda 
yürütülen operasyonlar sonucunda yapılan 
yakalamaların toplam içerisindeki payı %40, 
deniz kapılarında yapılan yakalamaların payı 
%7, havalimanlarındaki tespitlerin payı ise %6 
olarak gerçekleşmiştir.

Yakalama Yeri Bazında Yakalama Değerleri (TL)

139.201.655

21.520.000
18.546.164

118.883.665

Kara Deniz Hava Diğer
(Ş.İçi/
Posta/

Ser. Bölge)

2.2.3 Mücadele Faaliyetleri ve İstatistikler
Gümrük kapıları ve diğer gümrüklü yer 

ve sahaların yanı sıra ülke genelinde Genel 
Müdürlüğümüz birimleri ve diğer kolluk birimleri 
tarafından yürütülen yoğun ve kapsamlı 
mücadele faaliyetleri neticesinde, tütün ve tütün 
mamulleri yakalama miktarları artarken, yasa 
dışı tütün mamulü piyasası hacmi de daralmış 

bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde 2014 yılında 
%21 seviyelerinde gerçekleşen kaçak sigara 
tüketim oranı, 2019 yılı ortalaması itibarıyla 
%2,2 seviyesine gerilemiştir. Ülkemizdeki kaçak 
sigara oranı, Avrupa ve dünya ortalaması olan 
% 9-11 aralığının altında seyretmeye devam 
etmektedir. 

2019 yılında kaçakçılık faaliyetlerine konu 
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Tütün ve Tütün Mamulleri Yakalama Değerleri (TL)139.201.655

21.520.000
18.546.164

118.883.665

Kara Deniz Hava Diğer
(Ş.İçi/
Posta/

Ser. Bölge)

99.443.682 100.009.829
143.382.759

160.353.372

298.151.484

2015 2016 2017 2018 2019

edilmeye çalışılan tütün ve tütün mamulleri ile 
ilgili olarak Gümrük Muhafaza birimlerimizce 
gerçekleştirilen tespitler; 

• 17 milyon 621 bin 280 paket sigara,
• 122,7 ton tütün,
• 58.938 adet puro,
• 109 milyon 439 bin adet makaron,
• 13,3 milyon adet sigara kâğıdı, 
• 140 bin 778 adet elektronik sigara,
• 373.503 adet ısıtılan tütün mamulünden 

oluşmaktadır.
2018 yılında yasa dışı tütün ve tütün 

mamullerinde ulaşılan yakalama değerine 
kıyasla 2019 yılında %72’lik bir artışla 289 milyon 

TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu yakalamanın 232,8 milyon TL tutarındaki 
kısmını sigara yakalamaları oluşturmakta olup 
bu tutar bir önceki yıla nazaran %64,4 oranında 
yükselişe karşılık gelmektedir. 2019 yılında değer 
bazında en yüksek artış gösteren yakalamalar, 
elektronik sigara, sıvı nikotin, makaron ve tütün 
cinsi eşya yakalamaları olmuştur.

Yakalama miktarları açısından bakıldığında 
da sigara, tüketimi en yüksek tütün mamulü 
olması dolayısıyla yasa dışı piyasada en çok ele 
geçirilen ürün durumundadır. 2018 yılında 15,7 
milyon paket olarak gerçekleşen kaçak sigara 
yakalama miktarı 2019 yılında %12’lik bir artışla 

17,6 milyon pakete yükselmiştir.
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 iki yıllık dönemde 
önemli artış sergilemiştir. 

2.2.4 Elektronik Sigara
Tütün içeren ve içermeyen türleri bulunan 
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Yıllara Göre Sigara Yakalamaları (Paket Sayısı)

12.284.661
11.450.576

13.901.843
15.730.259

17.621.280

2015 2016 2017 2018 2019

ve genel olarak elektronik sigara olarak 
adlandırılan bu tür ürünler, nikotin içeren ve 
bağımlılık yapıcı özelliği bulunan geleneksel 
tütün ürünlerine alternatif olarak sunulmaktadır. 
Elektronik sigara kullanımının, geleneksel tütün 
mamullerine kıyasla daha az zararlı olduğu 
yönünde oluşturulmuş bulunan algının etkisiyle, 
bu tür ürünlerin tüketimine daha çok sigarayı 
bırakmak amacıyla başlansa da sonrasında 
elektronik sigara bağımlılığının ortaya çıktığı 
görülmektedir. Elektronik sigaralar ve diğer 
ısıtılan tütün mamulleri konusunda henüz 
yeterince araştırma bulunmaması ve sigara 
içmeyenlerle özellikle çocuklar için özendirici 
olmaları sebebiyle bu ürünlerin tüketimi 
birçok ülkede yasal sınırlandırmalara tabi 
tutulmaktadır. Son yıllarda küresel eğilimlere 
paralel olarak ülkemizde de tüketimi artmakta 
olan ısıtılan tütün ürünlerinin, önceki yıllara 
oranla 2019 yılında daha yüksek miktarlarda 
yakalamaya konu olduğu görülmektedir. 
Nitekim, 2019 yılında elektronik sigara ve 

cihazları yakalamalarında bir önceki yıla kıyasla 
%70 oranında artış gerçekleşmiş ve 140.778 
adet cihaza el konulmuştur. Elektronik sigara 
cihazlarında kullanılan ısıtılan tütün ürünleri 
tespitleri açısından bakıldığında, 123 yakalama 
olayında 373.503 paket ürün ele geçirildiği 
görülmektedir.

2.2.5 Makaron ve Sarmalık Kıyılmış Tütün 
Kaçakçılığıyla Mücadele Konusunda Yürütülen 
Mevzuat Çalışmaları

Dünya Sağlık Örgütü “Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi” kapsamında 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 
tütün talebindeki artışla birlikte yasa dışı tütün 
piyasasının büyümesine yol açmaktadır. Bu 
kapsamda caydırıcılığın artırılması amacıyla, 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda 
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Yıllara Göre Makaron Yakalamaları (Adet)

Yıllara Göre Elektronik Sigara Yakalaması Olay Sayıları

5.194.013 4.375.445
737.772

17.460.707

109.439.467

2015 2016 2017 2018 2019

28
48

189
170

197

2015 2016 2017 2018 2019
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Yıllara Göre Elektronik Sigara Yakalama Miktarları (Adet)

20.479 21.422

64.166

82.633

140.778

2015 2016 2017 2018 2019

değişikliğe gidilerek, makaron ve yaprak sigara 
kâğıdının içerisine tütün veya tütüne benzer 
herhangi bir madde konarak yasa dışı yollarla 
satmak da kaçak tütün ticareti kapsamına 
alınmış olup mezkûr maddenin yürürlüğe giriş 
tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. Diğer 
yandan başta elektronik sigara olmak üzere 
ısıtılmış tütün ürünü, doldurulmuş makaron ve 
yaprak sigara kağıdı gibi her tür tütün ürününün 
kullanımından kaynaklanabilecek risk ve 
tehditlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, bu 
ürünlerin ülkemize girişini düzenleyen mevzuata 
ilişkin çalışma başlatılmış ve paydaş kurumlarca 
bu alanda alınabilecek tedbirler ele alınmıştır. 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 
ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı 
koordinasyonunda ilgili mücadeleci birimlerce 
ortak olarak hazırlanan taslak düzenleme ile 
gerçekleştirilecek değişiklikler neticesinde, 5607 
sayılı Kanunda tütün mamulleri kaçakçılığı için 

öngörülen cezaların makaron ve yaprak sigara 
kâğıdı konusunda da bir an evvel uygulanması 
ve hâlihazırda uygulamada görülen aksaklıkların 
önüne geçilmesi öngörülmektedir. Ayrıca 
elektronik sigara, elektronik nargile ve sair 
ısıtılan tütün mamullerinin yasa dışı ticarete 
konu edilmesi fiillerinin de tütün mamulleri için 
öngörülen yaptırımlara tabi tutulması ve kolluk 
birimlerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine 
bu anlamda katkı sağlanması hedeflenmektedir.

2.2.6 Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü 
Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Yürürlüğe 
Giren Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticaretini 
Önlemeye Yönelik Protokol Çalışmaları

Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticaretini 
Önlemeye Yönelik Protokol 25.09.2018 tarihi 
itibariyle ülkemizin de aralarında bulunduğu 
taraf ülkelerce kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 
Ulusal düzeyde Sağlık Bakanlığı tarafından 
koordine edilen Protokol uyum çalışmaları 
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çerçevesinde Bakanlığımızca aktif rol üstlenilmiş 
ve uluslararası çalışma gruplarına katılıma 
ilişkin başvuru süreçleri tamamlanmıştır.

2.2.7 Standart Paket Uygulaması
05.12.2018 tarihinde yürürlüğe giren 

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” kapsamında getirilen düzenleme ile 
Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün 
ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri 
ve boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin 
rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dâhil olmak 
üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart 
paket biçiminde piyasaya arz edileceği 
düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre marka, 
paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin 
yüzde beşini aşmayacak şekilde yazılacaktır. 
Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi 
veya sair işaretleri konulması yasaklanmıştır. Bu 
kurallar birden fazla paketi bir arada bulunduran 
tütün ürünleri kutuları için de geçerli olmaktadır. 
Uygulama 05.12.2019 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

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

01.03.2019 tarihli ve 30701 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Tütün 
Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine 
ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ile ülkemizde üretilecek 
ve ithal edilecek sigara paketlerinin standart 
şekil ayrıntıları düzenlenmiştir.

Standart paket uygulamasına daha evvel 
geçmiş olan Avustralya, Fransa, İrlanda, 
Macaristan ve Slovenya gibi ülkeler arasında 
yerini alan ülkemizde bu uygulama sayesinde 
sigara kullanımının özendirilmesinin önüne 
geçilmesi hedeflenmektedir.

Yakalama Örneği
Birleşik Arap Emirlikleri’nden deniz yoluyla 

Mersin Limanına gönderilen iki konteyner şüpheli 
görülerek izlemeye alınmış ve limana tahliyeleri 
sonrasında farklı eşya olarak beyan edildiği 
anlaşılmıştır. Şüpheli görülen konteynerlerde 
yapılan aramada toplam 2.558 kap içerisinde, 
13 milyon TL değerinde, 1.279.000 paket 
bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. 

Yakalama Örneği
Türkiye’ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli 

Gümrük Sahasına gelen ve “demir çubuk” cinsi 
eşya taşıdığı beyan edilen TIR’da risk kriterleri 
çerçevesinde gerçekleştirilen X-Ray taraması 
neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilerek 
aracın aranmasına karar verilmiştir. Arama ve 
kontrollerde; toplam 12.250.000 adet makaron 
ile 1.350 paket sıvı nikotin cinsi eşya ele 
geçirilmiştir. 
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Yakalama Örneği
Dubai’den Aliağa Limanına gelen konteynere 

ilişkin yürütülen risk analizi çerçevesinde beyan 
harici eşya bulunabileceğinde şüphelenilmiştir. 
Bu nedenle konteyner takibe alınmış yasal yükü 
klavye ve kablo olarak görülen konteynerde 
yapılan tespitte 525.000 paket kaçak sigara ele 
geçirilmiştir.

2.3 Akaryakıt
2.3.1 Petrol Piyasasına Genel Bakış
Türkiye’nin petrol tüketiminde önemli bir 

paya sahip olan akaryakıt ürünleri, doğada 
ham halde bulunan veya petrol ya da petrol 
harici maddelerden (bitki yağları, hayvan yağları 
vb.) elde edilen sıvı yakıtlardır. Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu’nun 2/c maddesinde 
akaryakıt ‘Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, 
fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG), doğal 
gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine 
kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları 
ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler’ 
şeklinde tanımlanmıştır. 

Akaryakıt ürünleri, 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 
şeklinde sıralanmaktadır.

Talep esnekliği düşük ve petrol ürünleri 
içinde kullanımı en yaygın olan akaryakıt, 
Türkiye’de ÖTV’ye tabi tutulan ve bütçe 
gelirlerimizde büyük pay sahibi olan önemli bir 
ürün kalemini oluşturmaktadır. Nitekim 2019 yılı 
toplam vergi gelirinin %9’u ve ÖTV gelirlerinin 
%42’si akaryakıt ürünlerinden oluşmaktadır. 

Buna ilave olarak, petrol piyasasında faaliyet 
gösteren muhtelif lisans sahibi firmaların sayısı 
ve ekonomiye katkısı, söz konusu piyasanın 
önemini arttırmaktadır. Nitekim 2019 yılı 
itibarıyla 93 dağıtıcı, 95 depolama tesisi, 125 
madeni yağ, 69 ihrakiye teslimi, 34 iletim, 6 
rafineri ve 12.990 bayi lisansı sahibi petrol 
piyasasında faaliyette bulunmaktadır. 

Dış ticaretimizde özellikle ithalat boyutuyla 
önemli hacme sahip bulunan petrol ve petrol 
ürünlerine ilişkin dış ticaret verileri aşağıdaki 
tablolarda yer almaktadır.
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2.3.2 Petrol Piyasası Dış Ticareti Verileri

Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İthalatı (Ton)

Ham Petrol ve Akaryakıt Ürünleri İhracatı (Ton)

Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İthalatı (Ton)

Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri İhracatı (Ton)

Eşya 2015 2016 2017 2018 2019
Ham Petrol 24.323.457 24.927.297 21.373.843 20.970.669 31.073.819
Benzin 9 0 0 0 1
Motorin 11.679.976 12.285.419 13.320.632 13.869.721 10.955.957
Fuel Oil 903.735 1.162.858 822.562 557.433 565.517
Havacılık Yakıtı 166.293 341.283 196.899 448.782 387.209
TOPLAM 37.073.470 38.716.857 35.713.936 35.846.605 42.982.503

Eşya 2015 2016 2017 2018 2019
Ham Petrol 3 2 1 2 0,2
Benzin 3.131.344 2.891.468 3.133.086 2.438.124 3.057.581
Motorin 28.481 65.302 254.194 145.910 2.262.543
Fuel Oil 1.020.781 347.962 378.450 493.406 617.970
Havacılık Yakıtı 3.746.675 3.516.980 3.837.263 3.854.826 5.111.543
Denizcilik Yakıtı 2.465.151 2.162.037 2.093.899 1.807.160 2.405.960
TOPLAM 10.392.435 8.983.751 9.696.893 8.739.428 13.455.597

Eşya 2015 2016 2017 2018 2019
Baz Yağ 495.501 379.929 399.781 379.251 405.356
Madeni Yağ 131.988 163.947 169.157 169.721 144.850
Solvent 399.949 381.790 373.698 358.323 253.231
Müstahzarlar 91.100 48.894 56.233 49.756 46.811
Diğerleri 2.461.273 2.883.624 3.968.573 4.482.285 2.933.843
TOPLAM 3.579.811 3.858.184 4.967.442 5.439.336 3.784.091

Eşya 2015 2016 2017 2018 2019
Baz Yağ 4.625 776 6.633 8.730 3.627
Madeni Yağ 143.833 145.456 157.290 171.392 184.876
Solvent 846.313 1.083.976 930.231 725.897 1.327.230
Müstahzarlar 8.562 6.746 7.080 7.357 92.369
Diğerleri 73.981 9.104 56.556 107.921 134.272
TOPLAM 1.077.314 1.246.058 1.157.790 1.021.297 1.742.374
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2.3.3 Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele 
Stratejisi

Akaryakıt sektöründe haksız ticari kazanç 
elde etmek isteyen kişilerce, vergi kaçırmak 
suretiyle devlete ve genel anlamda kamuya zarar 
verilmekte, bunun yanı sıra piyasaya standart 
dışı, kalitesiz akaryakıt sunularak yasalara 
uygun faaliyet gösteren firmalar karşısında da 
haksız rekabet ortamı oluşturulmaktadır.

Akaryakıt kaçakçılığının temel sebepleri 
arasında; 

• Akaryakıt fiyatları üzerindeki vergi yükü,
• Komşu ülkelerde akaryakıtın ülkemiz 

piyasasından daha ucuza satılması,
• Komşu ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar 

ve sınırların diğer tarafında oluşan 
belirsizlik ortamına bağlı yasa dışı 
faaliyetlerin kontrol altına alınamaması,

 Gibi hususlar yer almaktadır.
Türkiye’de petrol ve doğal gaz ürünlerinde, 

2019 yılında tahakkuk ettiği halde tahsili 
gerçekleştirilemeyen toplam 11 milyon 410 bin 
TL değerinde ÖTV bulunmaktadır. Söz konusu 
değer, toplam özel tüketim vergisi kaybının (16 
milyon TL) %71’ine tekabül etmektedir. Bu durum 
ülke ekonomisi açısından sektörün önemini 
gösterirken, söz konusu alanda kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetlerinin ehemmiyetini de ortaya 
koymaktadır.

‘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 akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele 
faaliyetleri yürütülmektedir. 

2019 Yılı Taşra Teşkilatınca Gerçekleştirilen Akaryakıt Denetimleri (Adet)
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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 
bahsi geçen kurum ve kuruluşlara iletilmektedir. 
Bu şekilde akaryakıt sektöründe kaçakçılıkla 
mücadelede ilgili kurumlar arasında bilgi 
paylaşımının temini ve iş birliğinin tesisi 
sağlanmaktadır. 

Ayrıca 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 aralıksız olarak denetimler 
gerçekleştirilmektedir. Risk analizi çalışmaları 
ve intikal eden ihbar ve istihbarı bilgilerden 
yararlanılarak Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatında yürütülen denetimler doğrultusunda 
önemli miktar ve değerde kaçakçılık tespitlerinde 
bulunulmakta ve fiili kaçak akaryakıt yakalaması 
gerçekleştirilmektedir. 

2.3.4 Akaryakıt Piyasası Denetimleri
2019 yılında, Bakanlığımızda görevli 512 

adet petrol ve LPG piyasası denetçisinin iştirak 
ettiği denetimler çerçevesinde, 1.259 akaryakıt 
istasyonu ve tesis denetlenmiştir. Gerek rutin 
denetimler gerekse operasyonlar ve müşterek 
denetimlerde toplam 5.713 numune alınmış ve 
97 kişi hakkında adli işlem tesis edilmiştir. 

2.3.5 Kaçak Akaryakıt Yakalamalarına 
İlişkin Analiz

Son dönemde akaryakıt kaçakçılığıyla 
mücadele çalışmaları çerçevesinde 
gerçekleştirilen tespit ve analizler, kaçakçılık 
faaliyetlerinde mali mevzuat hükümlerinin ihlali 
ve sahte belge düzenlenmesi şeklinde bir eğilim 
olduğunu göstermektedir. 

Söz konusu yöntemde, ülkemize yasa dışı 
yollardan sokulan markersiz yakıtların piyasaya 
arzı veya akaryakıt harici petrol ürünlerinin 
yine markersiz ve yasa dışı biçimde akaryakıt 
olarak satışı şeklindeki akaryakıt kaçakçılığı 
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. 

Özellikle yakın dönemde yapılan çalışmalar 
ve yürütülen inceleme ve soruşturmalar 
çerçevesinde; yoğunlukla akaryakıt harici 
petrol ürünlerinin (base oil, spindle oil, heavy 
neutral, ligt neutral ve benzeri) ÖTV muafiyeti 
ile üretimde kullanılmak üzere ithal edildiği, 
üretimde kullanılmadığı halde kullanılmış gibi 
göstermek üzere sahte belgeler düzenlendiği, 
ithal edilen akaryakıt harici petrol ürününün 
diğer akaryakıt ürünleriyle karıştırmak suretiyle 
ya da doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak 
üzere yurt içi piyasaya satıldığı ve elde edilen 
hasılatın sahte madeni yağ faturaları tanzim 
edilmek yoluyla gizlenerek ÖTV kaçakçılığı 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

2018 yılında Ticaret Bakanlığı merkez ve 

2015-2019 Yılları Arası Kaçak Akaryakıt Yakalaması ve Tespitleri

YILLAR Olay Sayısı Yakalama Miktarı (Ton) Yakalama Değeri (TL)
2015 178 378.935 824.791.954
2016 183 114.835 281.048.074
2017 194 64.182 182.050.130
2018 199 11.520 19.367.322
2019 207 16.839 117.876.975
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taşra teşkilatı tarafından dosya üzerinden 
gerçekleştirilen kaçak akaryakıt tespitleri 10.598 
ton iken fiili yakalamalar dahil toplam tespitler 
11.520 tondur.

2019 yılında ise, Ticaret Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatı tarafından, filli yakalamaların yanı 
sıra, dosya üzerinden 7.386 ton kaçak akaryakıt 
tespit edilmiş olup, 2019 yılında toplam kaçak 
akaryakıt yakalama ve tespit miktarı 16.839 
tondur. 

Yakalama Örneği 
İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat ekiplerince, yabancı bayraklı gemide 
yapılan arama ve kontrollerde, 235.464 TL 
değerinde 65.200 kg (65 ton) beyan harici fuel 
oil tespit edilmiştir. 

İskenderun, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, 
Kasım 2019.

Yakalama Örneği
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat ekiplerince, yabancı bayraklı gemide 
yapılan arama ve kontrollerde, 196.105 TL 
değerinde 27.827 kg (yaklaşık 28 ton) beyan 
harici motorin tespit edilmiştir

İstanbul, Kaçak Akaryakıt Yakalaması, 
Aralık 2019.

3.750.190

2015

6.102.412

2014

14.391.076

2016

3.836.287

2017

11.265.103

2018

18.305.632

2019



35

2.4 Alkollü İçki
2.4.1 Genel Bakış
Alkollü içkiler, üzerindeki yüksek vergi yükü 

sebebiyle gerek ülkemizde gerekse dünyanın 
farklı ülkelerinde kaçakçılığa en fazla konu edilen 
eşya türlerinin ilk sıralarında gelmektedir. Vergi 
oranı, ürün ve litre bazında değişse dahi alkollü 
içkilerin satış fiyatının yarısından fazlasını vergi 
oluşturmaktadır. 

Ciddi oranda vergi kaybına sebep olmasının 
yanında alkollü içki kaçakçılığında son yıllardaki 
en önemli sorunlardan biri de toplum sağlığına 
oluşturduğu tehdittir. Ülkemizde tüketime konu 
edilen alkolün evlerde gerekli sağlık koşullarını 
sağlamadan üretilmesinin toplum sağlığına 
verdiği zarar, en az vergi kaybı kadar ciddi olarak 
ele alınması gereken bir sorun haline gelmiştir. 

Bilimsel araştırmalarda Türkiye nüfusunun 
% 22’si hayatları boyunca en az bir kez alkol 
tüketmiş olup toplam nüfusun % 8,6’sının sıklıkla 
alkol tükettiği bilinmektedir. 2019 yılında ithal 

edilen içkiler de dahil olmak üzere toplamda 
1.1 milyar litre distile ve fermente alkollü içki 
tüketilmiştir. Bu kapsamda önceki yıla göre 
yaklaşık 2 milyar TL’lik bir artışla 2019 yılında 
12,4 milyar TL ÖTV geliri elde edilmiştir.

Bu nedenle gerek toplum sağlığının 
bozulmasının önüne geçilmesi gerekse 
yerli üreticinin korunması ve vergi kaybının 
önlenmesi bakımından alkollü içki kaçakçılığıyla 
mücadele etmek Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünün en önemli mücadele alanlarından 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.4.2 Yakalama İstatistikleri
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 

Kanunu uyarınca distile alkollü içkiler (rakı, 
votka, viski vs.) ve bira için maktu ÖTV tutarları 
içerdikleri alkol hacmine göre litre başına 
belirlenmektedir. Son yıllarda alkollü içkideki 
ÖTV artışları karşısında tüketiciler piyasadan 

2014-2019 Yılları Arasında Alkollü İçki Yakalamaları (TL)

3.750.190

2015

6.102.412

2014

14.391.076

2016

3.836.287

2017

11.265.103

2018

18.305.632

2019



faaliyet raporu 2019

36

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

2014-2019 Yılları Arasında Alkollü İçki Yakalama Miktarı (Litre)

2014-2019 Yılları Arasında Alkollü İçki Yakalama Olay Sayısı
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bandrollü ürün almak yerine kayıt dışı olarak 
kendi alkollü içkilerini üretmeye yönelmiştir. 
Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli lisans ve 
izinler alınmadan, denatüre edilmemiş etil alkol 
kullanılarak yapılan bu tip alkollü içkiler, halk 
sağlığını olumsuz etkileyecek birtakım zararlar 
barındırmaktadır. 

Tüm bu gelişmeler neticesinde, özellikle 
2019 yılında Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce yapılan denetimlerde yalnızca 
ülkeye kaçak-bandrolsüz içki sokulması 
suçuyla değil, kayıt dışı-merdiven altı üretimlere 
de yoğunlaşılmıştır. Yine bu kapsamda ALO 
136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na duyarlı 
vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar da yakalama 
olay sayısının artmasında etkili olmuştur.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce 
2019 yılı içerisinde 18.305.632 TL değerinde 
97.253 litre kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. 
2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yakalanan 
kaçak içki miktarında bir miktar azalma olsa da 
kaçak içki yakalama olay sayısı önceki yıla göre 
artış göstermiştir.

Yapılan yakalamalar gümrük kapıları 
bazında değerlendirildiğinde, kara kapılarının 
en fazla alkollü içki ele geçirilen gümrüklü 

sahalar olduğu görülmekte, bunu sırasıyla şehir 
içi operasyonlar kapsamında ortaya çıkarılan, 
merdiven altı üretim olarak tabir edilen ev ve iş 
yerleri, limanlar ve havalimanları izlemektedir.

Alkollü içki kaçakçılığı yöntemlerinde 
en sık karşılaşılanlar kapı bazında aşağıda 
sıralanmıştır:

Kara kapılarında alkollü içkilerin beyan 
edilmeden TIR’ların veya binek araçların içine 
farklı noktalara gizlenerek veya yolcu bagajları 
içerisinde beyan dışı ülkeye sokulmaya 
çalışılması,

Havalimanı ve kara gümrük kapılarında 
yolcu bagajları içerisine alkollü içki gizlenmesi 
suretiyle yolcu beraberi muafiyet limitlerinin 
aşılması,

Limanlara gelen araçların içerisinde 
muhtelif kısımlarına gizlenen alkollü içkilerin 
yurda sokulmaya çalışılması,

Biçimlerinde olduğu görülmektedir. 

Yakalama Örneği
Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü tarafından 23/07/2019 
tarihinde yapılan operasyonda şüphelilerin 
verdiği ifadeler doğrultusunda iş yeri ve iş 

2014-2019  Yılları Arasında Sınır Kapıları Bazında Alkollü İçki Yakalaması Olay Sayıları
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yeri sahibine ait depoda üzerinde herhangi 
bir bandrol ve hologram bulunmayan çeşitli 
markalarda 1.488 şişe alkollü içki ve sadece 
etil alkol olan 3.710 şişe olmak üzere toplamda; 
5.198 şişe/litre etil alkol cinsi eşya yakalanmıştır. 
Bu eşyaların toplam piyasa değeri 290.000 
TL’dir.

Yakalama Örneği
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü tarafından ALO 136 İhbar 
hattına iletilen bir ihbar sonucu yakalama 

başlatılmış; ihbara konu kargoların işyerinden 
teslim alınmasını müteakip Jandarma ekipleri 
ile birlikte yapılan takip neticesinde, tespit 
edilen depoda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 
bilgi ve talimatları doğrultusunda yapılan 
arama neticesinde 4.500 adet 70 cc şişelere 
doldurulmuş satışa hazır vaziyette bandrolsüz 
rakı cinsi alkollü içki, 50.000 adet boş şişe ve 
kapak, 100.000 adet sahte bandrol ve 100.000 
adet üzerinde rakı yazan etiketler ile şişelenmek 
üzere yaklaşık 5 ton sahte rakı cinsi alkollü 
içkiye el konulmuştur.

2.5 İlaç ve Tıbbi Ürün
2.5.1 Genel Bakış
Küresel ilaç ve tıbbi malzeme piyasasının 

hacim açısından büyüklüğü ve bu tür eşyanın 
yasa dışı ticaretinin yüksek karlılık seviyesi, 
bireysel kaçakçılık fiillerinin yanı sıra organize 
suç örgütlerinin de ilaç ve tıbbi malzeme 
kaçakçılığına yönelmesine yol açmaktadır.

En “sinsi” örgütlü suçlardan biri olarak kabul 
edilen ilaçlara ilişkin sahtecilik ve kaçakçılık 
suçları, diğer sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına 
kıyasla en düşük riskle en yüksek ödüle ulaşılan 
bir suç türü olup, global düzeyde 75 milyar 
$ üzerinde bir hacme sahiptir. Kıyaslama 
yapmak gerekirse, sahtecilik ve/veya kaçakçılık 
faaliyetlerine yapılan 1.000$’lık bir yatırım, 
banknot sahteciliği veya eroin kaçakçılığı 
faaliyetlerinde 20.000$ ve sahte sigarada 
43.000$ getiri sağlarken, sahte ilaçlarda söz 
konusu yasa dışı kazanç 200.000$ ila 450.000$ 
arasında seyretmektedir

Yasa dışı ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, insan 

ve toplum sağlığını doğrudan tehdit etmekte, 
ölüm oranlarının ve hastalık yayılımlarının 
artmasına yol açmaktadır. Bu sebeple, ilaç ve tıbbi 
malzemelerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı 
Sağlık Bakanlığınca düzenlenen özel mevzuat 
hükümleri kapsamında gerçekleştirilmekte, ilaç 
cinsi eşyanın ülkemiz içindeki hareketleri de İlaç 
Takip Sistemi vasıtasıyla izlenmektedir. 

2.5.2 Yakalama İstatistikleri
Kaçakçılıkla mücadele boyutu dikkate 

alındığında ise, tıbbi malzeme ve ilaç kaçakçılığı 
ile mücadele konusundaki çalışmalar 
Genel Müdürlüğümüzce hassasiyetle 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda ele geçirilen 
yasa dışı ürünler incelendiğinde, tıbbi ilaçlar, 
zayıflama ilaçları, vitaminler, bitkisel ilaçlar, 
cinsel sağlık ürünleri, veteriner ilaçları ve 
muhtelif tıbbi malzemeler yüksek yakalama 
miktarlarıyla göze çarpmaktadır. Genel 
Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında, önceki 
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yıla kıyasla yaklaşık %100 oranında bir artışla 
110 milyon 144 bin TL değerinde tıbbi malzeme 
ve ilaç yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında Gümrük Muhafaza birimlerince 
gerçekleştirilen tıbbi malzeme ve ilaç cinsi eşya 
yakalamalarına ilişkin veriler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır.

2019 yılındaki yakalamaların büyük 
oranda havalimanlarında gerçekleştiği, bunu 
kara kapılarının takip ettiği görülmektedir. 
Havalimanlarında İstanbul Havalimanı ile 
Sabiha Gökçen Havalimanı, kara kapılarında ise 
Habur, Öncüpınar ve Gürbulak Gümrük Kapıları 
öne çıkmaktadır. 

2019 Yılı Tıbbi Malzeme ve İlaç Yakalamaları

Eşya Cinsi Olay Sayısı Miktarı Miktar Birimi Değer (TL)
Tıbbi İlaç 166 5.884.818 Kutu/Adet 101.242.355
Bitkisel İlaç 3 371 Kutu/Adet 50.272
Cinsel Sağlık İlacı 32 66.518 Adet 2.574.350
Zayıflama İlacı 2 6.345 Kutu/Adet 12.154
Vitamin/Vitamin Hapı 21 9.493 Kg/Adet 541.770
Muhtelif Tıbbi Malzeme 83 64.247 Adet 5.709.555
Diğer 4 1.531 Adet 13.377

2019 Yılında Yakalama Yeri Bazında Olay Sayıları

71
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Havalimanı

12
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Havalimanı

11
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7
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6

Kapıkule

5

Kapıköy

35

Diğer
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Yakalamalarda ele geçirilen ilaç türlerinin 
çıkış ülkeleri incelendiğinde, kara kapılarından 
çoğunlukla İran, Suriye ve Bulgaristan üzerinden 
,hava hudut kapılarından ise en çok Rusya 
Federasyonu, Mısır, Suudi Arabistan, ABD, 
Almanya, Hindistan ve Orta Asya ülkelerinden 
ülkemize getirildiği görülmektedir. 

Olaylarda hakkında işlem yapılan zanlılarla 
ilgili incelemede ise Türk vatandaşlarının 
ilk sırayı aldığı, bunu İran, Mısır ve Suriye 
vatandaşlarının izlediği görülmektedir.

2019 Yılında Çıkış Ülkesi Bazında Olay Sayıları

Özbekistan
Lübnan

Kırgızistan
Endonezya
Avusturya

Yunanistan
Türkmenistan
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İran
Diğer

2
2
2
2
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3
3
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5
5
5
5

7
7
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10

22
12

6

4

Habur Sınır Kapısında Yolcu Otobüsü İçerisinde 
424 Adet Tıbbi İlaç Yakalaması,

Ocak 2019

Sarp Gümrük Kapısında Bir Otomobil İçerisinde 
515 Adet Veteriner İlacı Yakalaması,

Kasım 2019
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2.6 Gıda
2.6.1 Genel Bakış 
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. Söz konusu hallerde 
ortaya çıkan vergi kaybı ülke ekonomisine 
zarar verirken; ithali yasak ya da izne tabi olan 
gıda ürünlerinin yasa dışı yöntemlerle ülkeye 
getirilmesi toplum ve çevre sağlığı açısından 

tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple, gıda 
kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri ülkemiz 
açısından büyük önem arz etmekte olup, 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce bahsi 
geçen konuda Araç Takip Sistemleri başta olmak 
üzere bir dizi önlemler alınmakta, gerekli kontrol 
ve risk analizi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Çay, bitkisel  ve hayvansal yağ, 
kuruyemiş ürünleri başta olmak üzere Genel 
Müdürlüğümüzce 2019 yılında, 396 olayda, 81 
milyon 323 bin TL değerinde 22.790 ton gıda 
yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Gıda Yakalamaları

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Çay Yakalamaları

YILLAR OLAY SAYISI MİKTARI (TON) DEĞERİ (TL)
2015 235 5.118 30.223.936
2016 302 81.976 207.508.230
2017 377 73.119 169.862.398
2018 218 57.369 148.183.745
2019 396 22.790 81.323.372

YILLAR OLAY SAYISI MİKTARI (TON) DEĞERİ (TL)
2015 91 104 1.135.887
2016 68 176 3.902.591
2017 87 132 3.492.892
2018 59 112 4.466.256
2019 151 337 17.044.391

2.6.2 Çay Kaçakçılığı İle Mücadele 
Gümrük Muhafaza birimlerince 

yürütülen inceleme ve kontroller neticesinde 
gerçekleştirilen kaçak çay yakalama ve 
tespitlerine ilişkin son beş yıllık verilere 

bakıldığında; olay sayısı, miktar ve değer 
bakımından en yüksek artış 2019 yılında 
görülmüştür. Bu doğrultuda 2019 yılında, 151 
olayda, 17 milyon TL değerinde 337 ton kaçak 
çay yakalama ve tespiti gerçekleştirilmiştir.
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2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Çay Yakalama ve Tespit Miktarı (Ton)

Edirne, Kaçak Çay Yakalaması, Aralık 2019 Mersin, Kaçak Çay Yakalaması, Aralık 2019

104
176 132 112

337

2015 2016 2017 2018 2019

Yakalama Örneği
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Bursa, Kaçak Kuruyemiş Yakalaması, Ocak 2019

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 biri kuruyemişlerdir. 2019 yılında 
Gümrükler Muhafaza birimleri tarafından, 45 
olayda, 16 milyon 518 bin TL değerinde 755 ton 
kuruyemiş yakalaması gerçekleştirilmiştir.

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kuruyemiş Yakalama Miktarı (Ton)

669

1.846

4.776

1.352
759

2015 2016 2017 2018 2019

Yakalama Örneği
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2.6.4 Bitkisel ve Hayvansal Yağ Kaçakçılığı 
ile Mücadele

Gümrükler Muhafaza birimlerince, 
gıda kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 
gerçekleştirilen kaçakçılık tespitlerinde olay 

bakımından 2019 yılında artış gösteren 
gıda türlerinden biri de bitkisel ve hayvansal 
yağlardır. 2019 yılında, 45 olayda, 16 milyon 518 
bin TL değerinde 755 ton bitkisel ve hayvansal 
yağ yakalaması yapılmıştır.

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Bitkisel ve Hayvansal Yağ Yakalamaları

YILLAR OLAY SAYISI MİKTARI (TON) DEĞERİ (TL)
2015 8 190 664.416
2016 9 39.187 93.174.274
2017 15 19.293 52.336.169
2018 7 3.716 16.571.637
2019 45 755 16.518.279

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Bitkisel ve Hayvansal Yağ Yakalama Miktarları (Ton)

190

39.178

19.293

3.716
755

2015 2016 2017 2018 2019



45

18 27 24 26

479

2015 2016 2017 2018 2019

2.7 Tekstil
2.7.1 Genel Bakış
Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız 

ürünlerin başında gelen tekstil; kumaştan ipliğe, 
ayakkabıdan çantaya geniş bir ürün yelpazesini 
kapsamaktadır. Hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası olan, doğumdan ölüme kadar insanların 
farklı alanlarda kullanmak zorunda olduğu 
ve insan vücuduna her an temas eden eşya 
türlerini de içinde barındıran tekstil ürünlerinin 
kaçakçılığının önlenmesi, ekonomik ve güvenlik 
sebeplerinin yanı sıra insan sağlığı açısından 
büyük öneme haizdir. Bu sebeple tekstil 
kaçakçılığı ile mücadele Genel Müdürlüğümüzün 
üzerinde hassasiyetle durduğu konuların 
başında gelmektedir. 

Tekstil ürünlerinin ithalatı kapsamında 

uygulanan gümrük vergisi ve ilave gümrük 
vergisi, gözetim uygulaması ile anti-damping 
vergisi ve kota uygulaması tekstil kaçakçılığının 
risklerini artıran faktörlerdir. Gümrük vergileri ve 
diğer dış ticaret uygulamalarını bertaraf etmek 
isteyen kaçakçılar menşe ve GTİP saptırması 
başta olmak üzere yasa dışı yollarla tekstil 
ürünlerini ülkemize sokmaya çalışmaktadırlar. 

2.7.2 Yakalama İstatistikleri
Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra 

birimlerinin 2019 yılı içerisinde tekstil kaçakçılığı 
ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar 
yakalama olay sayıları önceki yıllara nazaran 
yaklaşık 2 kat artmıştır:

2015-2019 Yılları Arasında Tekstil Ürünleri Yakalama Olay Sayıları

Bununla birlikte 2019 yılında Gümrük 
Muhafaza birimlerince toplam 178.506.269 TL 
değerinde kaçak tekstil cinsi eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yakalama 

değeri, 2018 yılına kıyasla %20; 2017 yılına göre 
ise %109 oranında artış göstermiştir. 

Yakalama verileri incelendiğinde en fazla ele 
geçirilen tekstil cinsi eşyanın kumaş olduğu bu 
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2019 Yılında Ele Geçirilen Tekstil Ürünlerinin Eşya Bazında Dağılımı

Kumaş
72%

Ayakkabı Çanta
1%

Giyim Aksesuar
9%

Giyim Eşyası
6%

Halı
10%

İplik
2%

Mersin’de ele geçirilen 126.080 Kg kumaş cinsi 
eşya

Esenboğa’da ele geçirilen 2 adet kilim 2.250 adet 
giyim eşyası

ürünü ise sırasıyla halı, giyim aksesuarı, giyim 
eşyası, iplik ve ayakkabı ile çanta cinsi eşyanın 
izlediği görülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılında 
gerçekleştirilen yakalamaların 348’i ülkeye 
girişte yapılan rutin kontroller ve risk analizi 
çalışmaları neticesinde; 131’i ise istihbari 
çalışmalar ve veri kaynakları üzerinden 
gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ortaya 

çıkarılmıştır.
2019 yılı tekstil yakalamalarında göze 

çarpan olaylardan bazıları şunlardır:
• İstanbul KİM tarafından Aralık ayında ele 

geçirilen 3 milyon 709 bin metre kumaş türü,
• Mersin KİM tarafından Temmuz ayında 

ele geçirilen 172.458 metre kumaş cinsi eşya,
• Antalya KİM tarafından Nisan ayında ele 

geçirilen 22.277 adet çanta. 
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3.677.019

Gürbulak 

10.126.941

Antalya

9.912.342

Bursa

4.722.260

İzmir

11.730.976

Mersin

13.691.318

Sarp

110.873.244

İstanbul

Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Bazında Yakalama Değerleri (TL)

2.8 Taşıt
2.8.1 Genel Bakış
Ülkemizde taşıt kaçakçılığı;
• Sahte veya eksik belge ibrazı 
• Çifte faturalandırma 
• Düşük kıymet beyanı 
• Kullanılmış taşıtların yeni araç şeklinde 

beyan edilerek ithali 
• Taşıtlarda farklı plaka uygulaması, 
• Şasi numarasında değişiklik yapılması 
yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bahsi 

geçen durumlarda yaşanan büyük miktarda 
vergi kaybı ve oluşan haksız rekabet ortamı, 
taşıt kaçakçılığı ile mücadeleyi gerekli ve önemli 
kılmaktadır.

2.8.2 Yakalama İstatistikleri
Bu kapsamda son beş yıllık süreçte, 

kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 
8.085 olayda, yaklaşık 1.4 milyar TL değerinde 
13.898 adet taşıta ilişkin adli işlem tesis 

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Taşıt Yakalamaları

YILLAR OLAY SAYISI MİKTARI (ADET) DEĞERİ (TL)
2015 798 885 88.584.836
2016 922 5.106 177.113.552
2017 2.293 3.008 503.147.910
2018 2.387 3.017 298.861.741
2019 1.683 1.882 329.709.660
TOPLAM 8.085 13.898 1.397.417.699
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2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kaçak Taşıt Yakalama Değerleri (TL)
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Olay Sayılarının Yakalama Yöntemlerine Göre Dağılımı

103109

634

837

Rutin Kontrol

Risk Analizi

İhbar ve İstihbarat

Diğer

edilmiştir. 
2019 yılında gümrük kapılarımızda ve 

ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve 
operasyonlarda, 1.683 olayda, kaçakçılığa konu 
edilen ve kaçak eşya nakliyesinde kullanıldığı 
tespit edilen, 329.709.660 TL değerinde 1.882 
adet taşıta ilişkin olarak toplam 581 kişi 
hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Söz konusu 
işlemler neticesinde, 239.483.043 TL değerinde 
1.567 adet taşıta el konulmuştur. 

2019 yılı taşıt yakalama ve tespitleri 
yoğunlukla risk analizi çalışmaları ve rutin 
kontroller sonucunda ve ülkeye giriş noktasında 
gerçekleştirilmiştir. Ülke içi ve transit geçiş 
aşamasında gerçekleştirilen yakalama ve 
tespitlerde ise ihbar, istihbarat ve Alo 136 
Gümrük Muhafaza İhbar Hattı’na yapılan 
bildirimler etkili olmuştur. 

2019 yılında kaçak taşıt yakalama ve 
tespitlerinin yoğunlukla gerçekleştirildiği illere 
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Olay Sayılarının Yakalamanın Yapıldığı  Yerlere Göre Dağılımı

Ülkeye Giriş

Ülkeden Çıkış

Transit Geçiş

Ülke İçi

1.351

22314

95

bakıldığında ise Şırnak, Edirne, Artvin, Gaziantep 
ve İstanbul illerinde tespit edilen olay sayılarının 
daha fazla olduğu görülmektedir.

2019 yılı taşıt yakalamalarına bakıldığında, 
doğrudan kaçakçılığı yapılan ya da kaçakçılık 
faaliyetine konu olan ve bu nedenle adli ya da 
idari işleme konu olan taşıt adedi bakımından 

TIR, cip, otomobil, otobüs, tekne-yat ve römork 
cinsi taşıtların bir önceki yıla kıyasla fazla olduğu 
görülmektedir. 2018 ve 2019 yıllarında değer 
bakımından en yüksek yakalama ise otomobil 
ve TIR cinsi taşıtlarda gerçekleştirilmiştir.

Olay Sayılarının Yakalama Gerçekleştirilen İllere Göre Dağılımı

703

147145
91

80

517

Şırnak Edirne Artvin Gaziantep İstanbul Diğer
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2018-2019 Yılları Araç Yakalamaları

EŞYA CİNSİ 2018 OLAY 
SAYISI

2018 MİKTARI 
(ADET) DEĞERİ (TL) 2019 OLAY 

SAYISI
2019 MİKTARI 

(ADET) DEĞERİ (TL)

ÇEŞİTLİ ARAÇ 2 3 35.144 2 43 73.502
DORSE 322 329 13.661.973 189 229 9.669.184
İŞ MAKİNESİ 3 3 275.500
CİP 10 10 2.739.537 11 41 22.773.022
KAMYON 205 207 10.384.424 46 46 2.724.397
KAMYONET 123 123 4.437.911 75 75 3.519.874
KARA TANKERİ 10 10 686.356 1 1 40.000
KONTEYNER 2 4 80.240 3 3 37.170
MİNİBÜS 199 199 10.157.239 99 99 6.302.041
OTOBÜS 102 102 38.311.486 81 81 43.213.414
OTOMOBİL 403 761 38.691.016 444 512 90.133.657
TEKNE-YAT 1 1 178.154 4 9 2.381.070
TIR 999 1.243 179.240.109 720 731 148.224.154
MOTOSİKLET 2 18 121.664 1 1 13.725
ROMÖRK 7 7 136.489 2 6 295.604
MOTORSİKLET 2 2 33.345
GENEL TOPLAM 2.387 3.017 298.861.741 1.683 1.882 329.709.660

İstanbul, 1.739.700,58 TL değerinde Araç 
Yakalaması, Nisan 2019.

Artvin, 338.000 TL değerinde Araç Yakalaması, 
Kasım 2019.

İstanbul, 3.271.092 TL değerinde Araç 
Yakalaması, Mayıs 2019.

Yakalama Örneği
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2.9 Silah ve Mühimmat
2.9.1 Genel Bakış
Bu alanda dünyada kabul gören uluslararası 

raporlarda yer alan istatistiklere göre hafif 
silah ve mühimmat kaçakçılığı dünya çapında 
yaklaşık 3 milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Bu 
açıdan bakıldığında bu kaçakçılık türü, narkotik, 
yasa dışı göç ve fikri mülkiyet haklarını ihlal 
eden sahte ve taklit eşya kaçakçılığının ardından 
değer büyüklüğü olarak dördüncü sıradadır. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2019 yılı 
içerisinde de sınır komşularımız olan Irak ve 
Suriye’de istikrarsızlık devam etmektedir. Bu 
nedenle Asya ve Avrupa arasındaki bölgenin 
en önemli ve en güvenli yasal ticaret transit 
koridoru ülkemizdir. Bu alandaki suiistimaller ve 
ülkemizin transit olarak kullanılması girişimleri 
azalarak da olsa halen var olmaktadır. Geçmiş 

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

2.9.2 Yakalama İstatistikleri
2015 yılından itibaren yıllık toplam silah 

ve mühimmat yakalamalarımızın tutarındaki 
değişim aşağıdaki grafikte görülmektedir.

Irak ve Suriye’de devam eden siyasi 
istikrarsızlık, güvenlik sorunu ve terör gibi 
sebeplerle söz konusu ülkelere açılan gümrük 
kapılarımızda güvenlik tedbirleri artırılarak 

2015 Yılından İtibaren Yıllık Toplam Silah ve Mühimmat Yakalama Değerleri (TL)

8.600.000

1.020.844

2.388.280
3.348.897

897.054

2015 2016 2017 2018 2019
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2.10 Elektronik Eşya
2.10.1 Genel Bakış 
Günümüzde elektronik ürünler, insan 

hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline 
gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin dinamik 
yapısı, elektronik eşyaya olan talebi de önemli 
ölçüde etkilemektedir. Elektronik eşyanın, insan 
hayatının her alanında kullanılır hale gelmesi 
bu eşya türündeki ürün yelpazesini oldukça 
genişletmiştir. Bu çeşitlilik, toplumun her 
kesiminin ihtiyacına hitap etmektedir. Elektronik 
eşyanın yüksek katma değerli ürünler olması ve 
bu sebeple üretici ve tüketici ülkeler arasında 
oluşan önemli fiyat farklılıkları 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 mezkur eşya 

türünün kaçakçılığa konu olmasına neden 
olmaktadır.

2.10.2 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 cihaz 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.

2019 yılında Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce 93 Milyon 970 Bin 200 Türk Lirası 
değerinde 555 bin 590 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

teknolojik altyapı güçlendirilmiştir. Alınan bu 
önlemler sayesinde yakalamaya konu olan 
silah ve mühimmat miktarında bir miktar düşüş 
sağlanmıştır. Ülke güvenliğine katkı bağlamında 
değerlendirildiğinde, 2019 yılında gümrük 
muhafaza ekiplerince 33 adet değişik tür ve 
boyutlarda silah, 6.500 fişek ve 6.416 mermi ile 
1.678 delici ve kesici alet ele geçilmiştir. 

Son beş yılda Genel Müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştirilen silah ve mühimmat 
yakalamalarının toplam değeri 16.2 milyon TL’yi 
aşmıştır.

Yapılan yakalamalar KİM Müdürlükleri 
bazında değerlendirildiğinde 2019 yılı toplam 
silah ve mühimmat yakalamalarının büyük 
kısmı İstanbul, Mersin ve Edirne KİM idareleri 
tarafından gerçekleşmiştir. 

Yakalama Örneği
İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen 

yakalamada toplamda muhtelif markalarda 4 
adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 52 
adet silah şarjörü, 13 adet küçük poşetler içinde 
silah yedek parçası, 2 adet silah içliği, 4 adet 
silah kılıfı, 1 adet silah şarjör kılıfı cinsi eşya 
tespit edilerek adli işlem başlatılmıştır.
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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 2018 yılı 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 

2019 Yılı Elektronik Eşya Yakalama Değerleri (TL)

EŞYA CİNSİ 2015 2016 2017 2018 2019
BİLGİSAYAR VE AKSAMI 260.921 1.029.421 630.436 2.705.768 3.553.820
CEP TELEFONU 202.904.646 27.761.070 43.171.276 108.250.414 37.064.532
CEP TELEFONU AKSAMI 25.115.441 6.558.812 2.334.907 3.275.493 4.153.638
DİĞER TELEFON CİHAZLARI 42.174 53.189 206.032 18.242 40.417
ELEKTRİK MALZEMELERİ 1.913.402 1.753.291 3.019.745 184.460 3.707.457
ELEKTRİKLİ EŞYALAR 3.060 3.771.023 235.583 1.343.496 5.945.857
ELEKTRONİK SİGARA CİHAZ VE 
AKSAMI 723.701 1.341.099 5.617.775 3.332.840 27.292.576

MUHTELİF ELEKTRONİK EŞYA 24.273.688 18.628.070 8.108.436 14.272.950 11.744.108
SES VE GÖRÜNTÜ 
OYNATICILARI 115.338 919.895 1.236.478 407.400 145.053

FOTOĞRAF MAK.VE AKSAMI 379.779 178.572 209.588 249.060 308.757
TV DİĞER ALICILAR 20.485 18.229 723.248 11.080
FOTOKOPİ MAK. VE AKSAMI 53 445.217 115.319 13.985
Genel Toplam 255.752.635 62.012.724 65.938.720 134.166.522 93.970.200

2015-2019 Yılları Elektronik Eşya Yakalama Değerleri (TL)

255.752.635

62.012.724
65.938.720

134.166.522
93.970.200

2015 2016 2017 2018 2019
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bireylerin daha ileri yaş gruptakilere göre daha 
sık cep telefonu değiştirdikleri görülmektedir.” 
Söz konusu araştırma bulguları, elektronik 
eşya yakalamaları içerisinde cep telefonu 
yakalamalarının yüksek olma sebebinin 
açıklanmasına katkı sunmaktadır.

Nitekim 2019 yılında yapılan cep telefonu ve 
cep telefonu aksamı eşya türü yakalamaları tüm 
elektronik eşya türü yakalamalarının yaklaşık 
%44’ünü oluşturmaktadır. Yolcu beraberinde 
getirilen cep telefonlarının kayıt altına alınması 
işlemleri kapsamında yapılan düzenlemeler 
cep telefonlarının yolcu beraberinde getirilme 
eğilimini etkilemiştir.

Yukarıdaki tablo incelendiğinde elektronik 
eşya yakalamalarının yıllar itibarıyla değer 
bazında değişkenlik gösterdiği görülmektedir. 
Elektronik eşya fiyatlarındaki dalgalanmalar ve 
ülkelerin bu eşya türüne yönelik uyguladıkları 
farklı mali yükümlülükler söz konusu eşya 
türünün yasa dışı ticarete konu olmasını da 
yıllar bazında etkilemektedir. Söz konusu tablo 
genel itibarıyla değerlendirildiğinde Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen aktif 
mücadele ve alınan etkin önlemlerin elektronik 
eşya yakalamalarına da başarılı bir şekilde 
yansıdığı görülmektedir. 

2015-2019 Yılları Elektronik Eşya Yakalamalarının Değer Bazında Sahalara Dağılımı (TL)

Hava
29.164.710

Kara
20.931.319

Posta
12.593.531

Şehiriçi
22.651.031

Antrepo
5.778.772 Deniz

1.019.223 Demiryolu
314.970

Gümrük
Sahası

1.503.422

Serbest
Bölge

13.2323

2019 yılında gerçekleştirilen elektronik 
eşya yakalamalarının değer bazında sahalara 
dağılımı incelendiğinde; yakalamaların 
hava sahası, şehir içi, kara sahası, posta ve 
antrepolarda yoğunlaştığı görülmektedir. Söz 
konusu elektronik eşya türü yakalamaları değer 
bazında oransal olarak değerlendirildiğinde; 
hava sahasında yapılan yakalamalar 29 Milyon 
164 Bin Türk Lirası ile yakalamaların %31’ini, 

şehir içinde yapılan yakalamalar 22 Milyon 
651 Bin Türk Lirası ile yakalamaların %24’ünü, 
kara sahasında yapılan yakalamalar 20 Milyon 
931 Bin Türk Lirası ile yakalamaların %22’sini, 
Postada yapılan yakalamalar 12 Milyon 593 
Bin Türk Lirası ile yakalamaların %14’ünü ve 
Antrepolarda yapılan yakalamalar 5 Milyon 
778 Bin Türk Lirası ile yakalamaların %6’sını 
luşturmaktadır. 
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Elektronik eşya türüne yönelik talep 
ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olmasının da etkisiyle önemini ilerleyen yıllarda 
da koruyacaktır. Söz konusu eşya türüne talebin 
yüksek olması bu eşya türünün yasa dışı ticarete 
konu olmasını da etkileyecektir.

Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının 
ülke içinde kayıt edilmesine yönelik getirilen 
düzenlemeler bu eşya türüne yönelik talebin 
temin noktasında yön değiştirmesine neden 
olacağı düşünülmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, 
diğer eşya türlerinde olduğu gibi elektronik 
eşyanın da yasa dışı ticarete konu olmasını 
etkileyen unsurlar ve kaçakçılık yöntemleri 
yakından takip edilerek gerekli önlemler 
alınmaktadır. Son dönemde elektronik eşya 
yakalamalarında artışlar gerçekleştirilmesi bu 
durumun yansıması olarak değerlendirilebilir. 
Etkin mücadele anlayışı çerçevesinde yapılan 
çalışmalar kapsamında önemli yakalamalar 
gerçekleştirilmektedir. Bu yakalamalardan bazı 
örnekler aşağıda yer almaktadır. 

Yakalama Örneği

179 Adet Cep Telefonu Yakalaması/İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanı/16.10.2019

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü risk analizi ekibince Bakanlığımız 
elektronik sistemleri üzerinden yapılan çalışma 
neticesinde Birleşik Arap Emirliklerinden 

ülkemize gelen bir yolcu riskli olarak görülerek 
kontrole tabi tutulmuştur. Söz konusu kontrolde 
ülkemize yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 
gümrüklenmiş değeri 3.258.109 Türk Lirası olan 
179 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği

Muhtelif Elektronik Eşya Yakalaması/
İpsala/11.05.2019

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğünce yapılan bir istihbari 
çalışma ve bu kapsamda yapılan risk analizi 
neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere İpsala 
Gümrük Sahasına gelen bir binek araç X-Ray 
taramasına sevk edilmiştir. X-Ray taramasında 
şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine 
araç fiziki kontrole tabi tutulmuş ve kontrol 
sonucunda, gümrüklenmiş değeri 374.907 TL 
olan akıllı saat, USB cihazı ve elektronik sigara 
kullanım cihazı ile kitinden oluşan muhtelif 
elektronik eşya yakalanmıştır. 
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2.11 Kültür Varlıkları 
2.11.1 Genel Bakış
İnsanoğlunun binlerce yıllık tarihi içinde 

el birliğiyle yarattığı değerlerin korunması 
ve sonraki nesillere aktarılması, insanlığın 
ortak sorumluluğu ve görevi olarak kabul 
edilmekte ve bu sorumluluğun üzerinde önemle 
durulmaktadır. Ancak sanayileşme, hızlı 
kentleşme, nüfus artışı, eğitimsizlik, farkındalık 
sahibi olmama, teknik gelişmeler ve özellikle 
savaşlar sebebiyle kültür varlıkları, bilinçli veya 
bilinçsiz olarak, tahrip edilmekte ve bir bakıma 
insanlık tarihinin ilk elden şahitleri hızla yok 
olmaktadır.

Türkiye, kültür varlıklarının yasa dışı 
ticareti konusunda hem ilk insanlardan bu 
yana çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan 
Anadolu topraklarında yerleştiği hem de 
Türk kültürünün eşsiz yönleriyle geliştiği için 
kaynak; komşu ülkelerden getirilen eserlerin 
Batı ülkelerine gönderilmesi bakımından 
ise, sahip olduğu stratejik konum nedeniyle, 
transit ülke konumundadır. Bu özellikleri 
ile ülkemiz, maddi çıkar peşindeki bilinçsiz 
vatandaşlarımızın ve zengin kültür mirasımızdan 
pay almak isteyen yabancıların ülkemizi hedef 

olarak görmesine ve kültür varlıklarımızın 
yağmalanmasına yol açmaktadır. Bu durum, 
kültürel mirasımızın devamlılığını ve gelecek 
nesillere aktarılmasını tehdit etmektedir. Kültür 
varlıkları kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için, 
toplumun bilinçlendirilmesinin yanı sıra aktif 
olarak mücadele faaliyetlerinin yürütülmesi 
gerekmektedir. 

2.11.2 Yakalama İstatistikleri
Genel Müdürlüğümüzün, özellikle, kültür 

varlıklarının kaçırılması ve taşınması sürecinde 
dâhil olduğu mücadele faaliyetleri kapsamında 
son beş yılda kaydedilen 37 olayda toplam 6.412 
adet kültür ve tabiat varlığı ele geçirilmiştir:

Aşağıdaki tabloya göre, Genel 
Müdürlüğümüzce kültür ve tabiat varlıkları 
kapsamında olduğu gerekçesiyle 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 2015 yılı 
yakalamalarının sonraki yıllara göre nispeten 

2015-2019 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Kültür ve Tabiat Varlığı Yakalamaları

YIL 2015 2016 2017 2018 2019
OLAY SAYISI 8 8 5 10 6
YAKALANAN ESER MİKTARI (Adet) 3.419 1.620 791 537 45

fazla olmasının sebebi, Ağustos ayında 
İstanbul’da gerçekleştirilen ve tek seferde 3.300 
adet sikke cinsi esere el konulan tarihi eser 
yakalamasıdır.

Genel Müdürlüğümüzün kültür ve tabiat 
varlıkları yakalamalarının olay yeri ve sayı 
istatistikleri birlikte incelendiğinde; 2015-2019 
yılları arasında gerçekleşen yakalamaların 
% 38’i şehir içinde, %32’si hava sınır 
kapılarında ve % 25’i ise kara sınır kapılarında 
gerçekleştirilmiştir. Bu dağılımın 2019 yılında 
gerçekleştirilen yakalamalar ile değiştiği 

ve önceki yıllarda yakalamaların yaklaşık 
yarısının kara sınır kapılarında gerçekleştirildiği 
değerlendirildiğinde, Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin 2019 
yılında kapılardan ziyade ülke içinde kaydedilen 
kaçakçılık olayları ile mücadeleye ağırlık verdiği 
gözlemlenmektedir.

Söz konusu yakalamalarda ele geçirilen 
eser miktarının ise, kara kapılarında kaydedilen 
yakalamalarda diğer yerlere oranla oldukça 
fazla olduğu görülmektedir.
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2015-2019 yılları arasında kaydedilen kültür 
ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yakalamalarının % 
30’u ülkeye girişte, % 30’ u ülkeden çıkışta ve geri 
kalan % 40’ı ülke içerisinde gerçekleştirilmiştir. 
Ancak el konulan eser miktarı bakımından, 
ülkeye giriş ve ülkeden çıkışta gerçekleştirilen 
yakalamalar tüm yakalamaların % 90’ından 
fazlasını oluşturmaktadır. Söz konusu 
analizi son 10 yıl yakalamalarını ele alarak 
yeniden yaptığımızda, ülkeye giriş ve çıkışta 
gerçekleştirilen yakalamaların en yüksek 
miktarlı yakalamalar olduğu tespitinin 
değişmediği; ancak olay sayısı bakımından en 
çok kültür varlığı kaçakçılığı olayının ülkeye 
girişte kaydedildiği tespit edilmiştir. Son beş 
yılda ülkeye girişte gerçekleştirilen tespitlerin 
azalarak ülke içi tespitlerin artması durumu, 
Suriye ve Irak’taki iç karışıklıklar sonrasında bu 
ülkelerdeki eserleri ülkemiz üzerinden Avrupa 
ülkeleri ve Amerika’daki pazarlara sunulmak 
üzere götürülmesi teşebbüslerinin azalması / 
güzergâhın başka bir transit ülke üzerine kayması 
ve taşra birimlerimizin ülke içi yakalamalara 
ağırlık vermesi ile açıklanabilmektedir.

2015-2019 yılları arasında kaydedilen 
yakalama olaylarının illere göre dağılımı 
incelendiğinde, olayların yaklaşık %70’inin Hatay 
ve İstanbul’da gerçekleştiği görülmektedir. 

Bu oran, en yüksek miktarda kültür ve tabiat 
varlığı yakalaması yapılan iller için de benzer 
seyretmekte ve Hatay ve İstanbul illeri bu 
sıralamada ilk iki sırada yer almaktadır. Oranların 
bu şekilde ortaya çıkmasında, Hatay’ın Suriye 
sınırında yer alan ilimiz olması, İstanbul’un 
kalabalık bir nüfusa sahip olmanın yanı sıra 
kozmopolit bir yapıya sahip olması gibi sebepler 
etkili olmaktadır.

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olay 
sayısının 2015-2019 yılları arasında kalan kısmı 
yakalama yöntemi bazında incelendiğinde; 
yakalamaların yaklaşık yarısının rutin kontroller 
sırasında gerçekleştirildiği ve bunu sırasıyla, 
ihbar ve istihbari çalışmalar ile risk analizi üzerine 
yapılan yakalamaların izlediği görülmektedir. 

Son beş yılda, yakalama yönteminin de olay 
yeri (kara-hava-deniz-şehir içi) ve yakalama 
yönü (giriş-çıkış-ülke içi) ile ilgili ve doğru 
orantılı olarak değiştiği tespit edilmiştir. Şöyle 
ki ülkeye giriş ve çıkışta gerçekleştirilen rutin 
kontroller ile memurun tecrübesinin ön plana 
çıktığı şüphe üzerine gerçekleştirilen kontroller 
ülkeye giriş ve ülkeden çıkışın gerçekleştiği sınır 
geçiş noktalarında ağırlıkla kullanılmakta ve ülke 
içi yakalamalar, çoğunlukla gelen ihbarlar ve 
yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde vuku 
bulmaktadır. Neticede, ülke içi yakalamaların 

2015-2019 Yılları Olay Yeri İtibarıyla Yakalamalar

Kara
25%

Hava
32%

Şehiriçi
38%

Deniz
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2015-2019 Yakalama Yöntemi Bakımından Yakalamalar

2015-2019 Yılları Arasında Elkonulan Eserlerin Cinsi

İhbar ve
İstihbarat

41%
Rutin Kontrol

ve Şüphe
46%

Risk
Analizi
13%

509
Ziynet
Eşyası

92El Yazması
Eser

469Süs Eşyası
(Vazo, Tablo vs.)

5Heykel

65Halı-Kilim

5.266Sikke-Para

6Mezar Taşı

artması ihbarlar ve istihbari çalışmaların 
önemini ön plana çıkarmaktadır.

2015-2019 yılları arasında tespit edilen 
37 kaçakçılık olayının yarısından fazlasında 
(yaklaşık %52’sinde) el konulan eserin menşei 
Türkiye olarak kaydedilmiştir. Türkiye’yi %14’lük 
bir pay ile Suriye ve %11 ile İran izlemektedir. 

Suriye ve Irak kökenli eser yakalamalarında 
azalma gözlenmesine karşın bu süreçte 
çoğunluğu ülke içerisinde gerçekleştirilen 
operasyonlarda, ülkemiz kökenli eserlerin 
yakalanmasında artma görülmektedir. 

Analize konu beş yıllık dönem içerisinde 
kayıtlarımıza giren kültür varlığı kaçakçılığı 
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yakalamalarında hem olay sayısı hem eşya 
miktarı bakımından en sık rastlanılan eserin 
sikke adı verilen madeni paralar olduğu 
görülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
kayıtlarına bakıldığında, bu durumun diğer kolluk 
kuvvetlerince gerçekleştirilen yakalamalar 
açısından da benzer olduğu anlaşılmaktadır. 
Sikke ve para cinsi kültürel varlık yakalamalarını, 
muhtelif ziynet eşyaları ile vazo, tablo, çanak 
çömlek gibi süs eşyaları takip etmektedir.

Yakalama Örneği
2019 yılının en ilgi çekici yakalamalarından 

biri, İstanbul Havalimanında gerçekleştirilen 7 
adet mızrak yakalaması olmuştur.

26.01.2019 tarihinde, Kıbrıs’tan kalkan 
uçakta bulunan yolcuya ait plastik boru 
şeklindeki bagaj, şut altı olarak tabir edilen 

bölgede X-Ray 
vasıtasıyla kontrol 
edildiğinde boru 
içerisinde farklı 
yoğunluklar olduğu 
görülmüş ve 
gerçekleştirilen fiziki 
kontrol neticesinde 
7 adet sapları 
ağaçtan uçları 
metal maddeden 
mamul mızrak ele 

geçirilmiştir. Söz konusu eserlerin yurtdışına 
çıkarılması 2863 sayılı Kanun ve UNESCO 
1970 Kültür Varlıklarının Yasa Dışı İthal, 
İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması için Alınacak Tedbirlere İlişkin 
Sözleşme gereği yasak olduğundan eserlere el 
konulmuştur.

 
Yakalama Örneği
Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına 

gelen bir ihbarın değerlendirilmesiyle, 
09.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen baskın 
sonucunda kaçakçılara ait aracın ön yolcu 
koltuğunun üst güneşlik gözünde 3 adet tarihi 
eser ve 1 adet tarihi eser alan tarama çubuğu 
ele geçirilmiştir.

2015-2019 Yılları Arasında Elkonulan Eserlerin Menşe Ülkesi

19

5

4

9

Suriye

İran
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2.12 Yasa Dışı Göçmen
2.12.1 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, gerekli yasal 
işlemlerin yapılabilmesini teminen göç 
idarelerine teslim edilmektedir.

Göçmen kaçakçılığı olaylarının tespitinde 
önemli ölçüde yararlanılan cihazlardan biri 
karbondioksit ölçüm cihazıdır. Bu cihaz ile 
dorse, konteyner gibi kapalı alanların içindeki 
karbondioksit seviyesi kontrol edilmek suretiyle 
içeride canlı olup olmadığı anlaşılabilmektedir. 
Öte yandan, tarama sistemleri ile yapılan 
görüntülerle tespit yapılabilmesi mümkün 

olmakla birlikte, göçmen kaçakçılığı şüphesi 
bulunması halinde konteyner ya da taşıtlar 
taranmadan, doğrudan aramaya sevk 
edilmektedir.

2.12.2 Yakalama İstatistikleri
Gümrük Muhafaza birimlerince 2014-

2019 yılları arasında gerçekleştirilen göçmen 
kaçakçılığı tespitleri aşağıda yer almaktadır:

2019 yılında 331 olayda 1.433 göçmen 
yakalanmıştır. Bir önceki seneye göre olay 
sayısında bir düşüş yaşanmasına rağmen 
göçmen sayısındaki artış göze çarpmaktadır. 
2019 yılında bir önceki yıla göre göçmen 
sayısındaki artış oranı %18’dir. 

Son beş yılda yakalanan göçmenlerin 
uyruklarına ilişkin sayısal verilere bakıldığında, 
Suriye 2.397, Irak 715, Afganistan 684, Gürcistan 
624, Türkiye 387, Azerbaycan ve Nahcivan 
194, Pakistan 184, İran 176 kişi ile ilk sıraları 
almaktadır. Yakalamaların yaklaşık % 90’ı, 
ülkeden çıkışta kaydedilmiştir.

2.13 Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Çift 
Kullanımlı Eşya
2.13.1 Genel Bakış 
Kitle imha silahlarının yayılmasını 

engellemek ve ülke güvenliği sağlamak için 
yapılan stratejik ticaret kontrollerinde en kritik 
görev Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
1540 sayılı Kararı uyarınca gümrük idarelerine 
verilmiştir. Bu yükümlülüklerimizin bilincinde 
bir idare olarak, uluslararası güvenliği tehdit 

eden devlet dışı unsurların eline geçmesinde 
sakınca bulunan başta silah, mühimmat, 
patlayıcı madde ve insansız hava araçları gibi 
askeri amaçlı malzemeler olmak üzere, kitle 
imha silahlarının yapım süreçlerinde kullanılan 
her türlü malzemenin yasa dışı yollarla ticarete 
konu edilmesini engellemeye yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir.

Yıllara Göre Göçmen Kaçakçılığı Olay Sayıları ve Yakalanan Göçmen Sayısı

YILLAR OLAY SAYISI GÖÇMEN SAYISI
2014 426 1.279
2015 371 1.851
2016 333 731
2017 402 1.253
2018 514 1.212
2019 331 1.433



61

Dünya Gümrük Örgütü Güvenlik Programı 
kapsamında uluslararası alanda önemi gitgide 
artan Stratejik Ticaret Kontrolleri konusunda, 
2018 yılı içerisinde 120 ülkenin katılımıyla 
gerçekleştirilen COSMO 2 Operasyonunda 
Bakanlığımız da aktif olarak yer almıştır. Bu 
operasyon kapsamında edinilen tecrübeler 
ışığında 2019 yılında da ülkeye giriş ve çıkışlarda 
riskli görülen eşyaya ilişkin gümrük kontrolleri 

ve denetimler gerçekleştirilmiştir.
Öte yandan Bakanlığımızın kapasitesini 

geliştirmek için sistemsel altyapıya yapılan 
yatırımlar da devam etmektedir. Bu kapsamda 
çift kullanımlı eşyanın analizi ve takibine 
ilişkin Bakanlığımız bünyesinde veri tabanı 
oluşturularak taşrada çalışan mücadeleci 
personelin kullanımına açılması çalışmaları 
sürdürülmektedir.

2.14 Biyokaçakçılık
2.14.1 Genel Bakış
Biyokaçakçılık, yabani canlılar ve onlara 

ait parçalar ile bitki türlerinin doğadan yetkili 
makamların izni olmadan toplanması ve yurt 
dışına çıkartılması şeklinde tanımlanmaktadır.

Yeryüzüne yayılmış biyolojik çeşitlilik 
nedeniyle tüm ülkelerin maruz kaldığı 
biyokaçakçılık, ülkemiz için de büyük sorun teşkil 
etmektedir. Üzerinde yaşadığımız toprakların 
coğrafi özellikleri ve uygun iklim koşulları gibi 
etkenlerden dolayı ülkemizdeki bitki ve hayvan 
çeşitliliği hem oldukça fazladır hem de çoğu 
yalnızca bu coğrafyaya özgüdür ve bu çeşitlilik, 
ülkemizi biyokaçakçılık suçunda kaynak ülke 
konumuna getirmektedir. Bu sebeple, biyolojik 
tür ve bu türlere ait canlılara ilişkin kaybımız her 
geçen gün artmakta ve biyolojik çeşitliliğimiz 
azalma ve yok olma tehdidiyle karşıya 
kalmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, biyokaçakçılığın 
önlenmesi amacıyla ülke sınırlarında kritik 
bir görev üstlenmektedir. Biyolojik ürünlerin 
uluslararası ticaretinde alınması gereken yasal 
izinlerin takibi Bakanlığımız tarafından yapıldığı 
gibi, izin alınmaksızın ülkeden çıkarılmak istenen 
ürünlere ilişkin gelen ihbarlar ile resen yürütülen 
risk analizi çalışmaları ve rutin denetimler 
yoluyla, biyokaçakçılıkla etkin mücadele 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzün bu tür kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetleri, sorumlu kurumlarca 
düzenlenen ulusal mevzuatla uyumlu ve diğer 
kurumlarla iş birliği içerisinde ve esas olarak, 
CITES (Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki 

ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine 
Yönelik Sözleşme) Sözleşmesi kapsamında 
yürütülmektedir.

Biyokaçakçılıkla mücadele ederken, 
Genel Müdürlüğümüzün en sık başvurduğu 
uluslararası kaynak, DGÖ’nün ENVIRONET 
uygulamasıdır. Bu program aracılığıyla, 
biyokaçakçılık konusunda diğer gümrük idareleri 
bilgi paylaşımı sağlanmakta ve bu ülkelerce 
gerçekleştirilen yakalamalar incelenerek yeni 
kaçakçılık trendleri ile yöntemler hakkında bilgi 
sahibi olunmakta ve gerekli görüldüğü takdirde 
taşra birimleri olası kaçakçılık fiilleri konusunda 
bilgilendirilmektedir.

2.14.2 Yakalama İstatistikleri
Bakanlığımızca 2015-2019 yılları arasında 

yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları 
neticesinde; biyokaçakçılık kapsamında olduğu 
düşünülen çeşitli tür ve miktarda tohum, fidan, 
canlı hayvan ve hayvan derisi ile parçaları ele 
geçirilmiştir. 

Son beş yılda bu kapsamda gerçekleştirilen 
yakalamalarla kıyaslandığında; 2017 yılının olay 
sayısı bakımından; 2019 yılının ise yakalanan 
eşyanın değeri bakımından zirvede yer aldığı 
görülmektedir.

2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilen 
216 adet yakalamanın 124’ü yani yaklaşık % 
55’i 2.818.136 TL değerindeki canlı hayvan 
yakalamasıdır. Bunu sırasıyla, toplam değeri 
5.753.651 TL olan 55 adet yakalama ile hayvan 
parçaları ve toplam değeri 2.283.835 TL olan 
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2015-2019 Yılları Arası Biyokaçakçılık Olay Sayıları

2015-2019 Yılları Arası Biyokaçakçılık Yakalama Değerleri (TL)
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43
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1.437.269
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2.037.666
2.362.685

1.486.119

3.531.883
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29

48

58

38
43

2015 2016 2017 2018 2019

38 adet yakalama ile tohum-fidan 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. Son 

10 yıllık yakalamalar analiz edildiğinde açıkça 
görülen canlı hayvan grubunun yakalamalardaki 
üstünlüğü, özellikle 2018 ve 2019 yıllarında ele 
geçirilen fildişi, gergedan boynuzu, yılan derisi ve 
muhtelif hayvanların kürkü gibi eşyanın piyasa 
fiyatının çok yüksek olması ve belirli bir gelir 
grubunun yoğun talebi gibi sebepler nedeniyle 
hayvan parçaları grubuna geçmiştir. Eşya 
türündeki trend değişikliğine ilişkin bu tespit, 

2015 ve 2019 Yılları Arası Toplam Hayvan Parçaları Eşya Alt Türü Yakalamaları Olay Sayısı

2015 ve 2019 Yılları Arasında Toplam Hayvan Parçaları Eşya Alt Türü Yakalama Değerleri (TL)
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2015-2019 Biyokaçakçılık Olayları Yakalama Yerleri 2015-2019 Biyokaçakçılık Yakalama Yönleri
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Genel Müdürlüğümüzün CITES Sözleşmesi 
kapsamında kalan türlere yönelik kaçakçılıkla 
mücadele çalışmaları açısından da önem 
taşımaktadır. Son beş yılda ele geçirilen hayvan 
parçaları eşya türüne ilişkin detaylı tespitlere, 
aşağıda yer verilmektedir.

Biyokaçakçılık alanında yayımlanan 
uluslararası raporlar ile uluslararası medyada 
yer bulan yakalamalar incelendiğinde;

- Ticareti yasaklanan eşya listesinde 
yer alan fildişi türü eşyaya ilişkin olarak 
Uluslararası CITES Sekretaryasının, ülkemizin 
kaçak fildişinin Asya’dan Afrika’ya taşınmasında 
transit geçişlerde kullanıldığı yönünde bir tespiti 
bulunmaktadır.

- Gergedan boynuzu cinsi ticareti yasak 
olarak kabul edilen eşyanın, Güney Afrika’dan 
gelen orta yoğunluklu yasa dışı ticaretin orta 
ölçekli varış noktası veya transit ülkesi olduğu 
görülmektedir.

- Yılan ve timsah derisi cinsi eşyada 
ülkemizin, Çin’den gelen yüksek yoğunluklu 
yasa dışı ticaretin küçük ölçekli varış noktası 
veya transit ülkesi olduğu görülmektedir.

- Kaplumbağa sınıfında yer alan ticareti 

sıkı kontrole tabi türlerde, ülkemizin Çin başta 
olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden yola çıkan 
orta yoğunluklu yasa dışı ticaretin küçük ölçekli 
varış noktası olduğu anlaşılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından 
2015-2019 yılları arasında gerçekleştirilen 
biyokaçakçılık yakalamaları incelendiğinde; 
olayların yaklaşık %56’sının havalimanları 
kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışıldığı 
görülmektedir. En çok yakalama gerçekleştirilen 
havalimanımız ise, toplam 85 (yaklaşık % 71’i) 
olay ile Atatürk Havalimanı olarak kayıtlara 
geçmiştir. Havalimanlarını, sırasıyla k ara sınır 
kapıları, şehir içi operasyonları ve limanlar 
ile antrepolarda gerçekleştirilen yakalamalar 
izlemektedir. 

2015-2019 yılları arasında kaydedilen 213 
biyokaçakçılık olayının % 83’üne tekabül eden 
176’sı ülkeye girişte tespit edilmiştir. 

Biyokaçakçılık yakalamalarındaki 
yöntemlerin, 2015-2019 yılları arasındaki 
dağılımı incelendiğinde ağırlığın, tüm 
yakalamaların %44’ünü oluşturan rutin kontroller 
ile evrak kontrolü üzerine gerçekleştirilen 
yakalamalarda olduğu görülmektedir. Bunu %40 
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ile risk analizi ve şüphe yoluyla gerçekleştirilen 
yakalamalar izlemektedir. Dolayısıyla, 
biyokaçakçılık kapsamında gerçekleştirilen 
yakalamalarda Gümrük Muhafaza Personelinin 
gözlem ve tecrübesinin büyük önem arz ettiği 
değerlendirilmektedir. 

Yakalama Örneği
27.02.2019 tarihinde Atatürk Havalimanında, 

yapılan risk analizi kapsamında, ülkemize giriş 
yapan iki yabancı uyruklu şahsa ait valizler şut 
altı sahasında X-Ray marifetiyle kontrol edilmiş 
ve valizler içerisinde gergedan boynuzu cinsi 

eşya bulunduğu değerlendirilmiştir. Gergedan 
boynuzu cinsi eşyanın Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası 
Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında 
olduğu ve söz konusu eşyanın ticaretinin sadece 
CITES Belgesi ile yapılabileceği bilindiğinden; 
gümrüklü saha çıkışında bagaj sahibi şahısların 
gergedan boynuzlarına ait CITES Belgelerinin 
bulunmadığını beyan etmeleri üzerine piyasa 
değeri 14.500.000 TL olan toplam 21 adet 
muhtelif şekil ve ebatlarda gergedan boynuzu, 
1 adet gergedan boynuzu parçası ve 7 paket 
içerisinde 0,66 kilogram ağırlığında yırtıcı yaban 
hayvanı tırnağı cinsi eşyaya el konulmuştur.

Yakalama Örneği
18.10.2019 tarihinde ülkemize giriş yapmak 

üzere Kapıkule Gümrük Müdürlüğü Sahasına 
gelen, Bulgaristan uyruklu iki şahsa ait binek 
araçta yapılan rutin kontroller esnasında; aracın 
bagaj kısmının zemininde bulunan kapağın 
altında yer alan stepne boşluğunda ağızları 
beyaz plastik kelepçe ile bağlanmış halde 
bulunan 2 beyaz bez torba içerisinde 2 adet 
piton yılanı olduğu düşünülen canlı hayvan 
tespit edilmesi üzerine araç, X-Ray taramasına 

2015-2019 Biyokaçakçılık Yakalama Yöntemleri
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götürülmüştür. Araçta başka şüpheli yoğunluklar 
tespit edilmesi neticesinde gerçekleştirilen 
detaylı fiziki aramada aracın bagaj sol iç yan 
duvarındaki plastik muhafaza ile araç kaporta 
sacı arasında 3 adet plastik kap içerisinde 10 
adet kertenkele yavrusu olduğu düşünülen 
canlı hayvan, 1 adet bez torba içerisinde 1 adet 
timsah yavrusu olduğu düşünülen canlı hayvan 
ve 1 adet bez torba içerisinde 4 adet piton yılanı 
yavrusu olduğu düşünülen canlı hayvan tespit 
edilmiştir. Alınan talimatlar üzerine ele geçirilen 
toplamda 17 canlı hayvan Tarım ve Orman 
Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Doğa 
Koruma, Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Edirne 
Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir.

2.15 Değerli Maden ve Döviz
Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılı içerisinde 

139 farklı olayda 91 milyon 820 bin TL 
değerinde değerli maden ve döviz cinsi eşya 
ele geçirilmiştir.2015-2019 yılları arasında ele 
geçirilen döviz ve değerli maden cinsi eşya 
yakalama değerlerine baktığımızda Genel 
Müdürlüğümüzce bu sene gerçekleştirilen 
yakalamanın geçen senelere göre bir hayli fazla 
olduğu görülmektedir.

2019 yılı içerisinde, döviz olarak, çoğunlukla 
dolar ve avro yakalaması gerçekleştirilmiştir. 
Yakalamalarımız genellikle İstanbul ve Atatürk 
Havalimanında gerçekleştirilmiştir.

Değerli maden yakalamalarımızda ise altın 

ve gümüş cinsi eşya ön plana çıkmaktadır. 
Yakalamaların yaklaşık %68’i altın; %22’si 
ise gümüş cinsi eşya yakalamalarından 
oluşmaktadır.

Yakalamalarımız başta İstanbul Havalimanı 
olmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı ile 
Habur, Cilvegözü, Hamzabeyli gibi kara sınır 
kapılarında gerçekleştirilmiştir. 

Yıllar içerisinde ele geçirilen döviz ve  
değerli madenin Türk Lirası cinsinden değeri şu 
şekildedir:
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Ele Geçirilen Döviz Miktarı (TL)

Değerli Maden Yakalamaları (TL)

49.061.667

46.794.210

16.775.571

15.633.661

781.132

2019

2018

2017

2016

2015

42.757.814

37.932.587

17.662.626

38.499.540

16.554.826

2019

2018

2017

2016

2015
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2019 Tarihinde Hamzabeyli Sınır Kapısında Ele Geçirilen Kehribar Cinsi Eşya

31.10.2019 Tarihinde Habur Sınır Kapısında Ele Geçirilen Döviz
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Bölüm

3
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3.1 İstihbarat Dairesi Faaliyetleri
3.1.1 İstatistiki Veriler
Merkezi olarak faaliyet gösteren Alo 136 

Gümrük Muhafaza İhbar Hattına, 2019 yılı 
içerisinde 1.773 tanesi ihbar mahiyetinde olan 
16.702 çağrı alınmış, söz konusu ihbarlardan 
1270’i sonuçlandırılmış, 503 başvuruya 
ait işlemler ise devam etmektedir.  Ayrıca 
sonuçlandırılan ihbarlardan  349  tanesinde 
yakalama gerçekleştirilmiş olup; yakalanan 
eşyaların toplam değeri 102.395.778 TL’dir.

2019 yılında, ALO 136 Gümrük Muhafaza 
İhbar Hattına ilave olarak; 

• 273 - E-Posta/Posta/Faks İhbarı, 
• 15 - İstihbari Çalışma,
• 66 - CİMER Başvurusu,
• 45 - Diğer Kurumlar ve Bakanlık 

Birimlerinden ulaşan bildirimler,
Olmak üzere toplamda 399 ihbar alınmış 

olup 48 olayda toplam değeri 56.650.299 TL 
olan kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

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

3.1.2 Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar
Genel Müdürlüğümüz tarafından kaçakçılıkla 

mücadelede etkinliği sağlamak ve istihbarat 
kapasitesini arttırmak amacıyla Bölgesel/
Uluslararası Kuruluşlar ve Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşmaları kapsamında yabancı ülke gümrük 
idareleri ile karşılıklı olarak bilgi değişiminde 
bulunulmakta ve uluslararası düzeyde ortak 
operasyonel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Bu nitelikteki operasyonların temel amacı:

• Kaçakçılık olaylarının ortaya çıkartılması,
• Hassas (riskli) kontrol noktalarının tespit 

edilmesi,
• Yeni kaçakçılık yöntemleri ve rotaları 

hakkında bilgi edinilmesi,
• Hedefe yönelik somut bilgilere 

ulaşılabilmesi ve suç örgütlerinin çökertilmesi,
• Ülkelerarası ve ülke dâhilinde gümrük ile 

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

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

Bu kapsamda; uluslararası istihbarat 
çalışmaları ve anlık istihbari bilgi değişimleri 
alanlarında operasyonlara katılım sağlanmıştır. 
Ayrıca 2019 yılında uluslararası alanda yapılan 
çalışmalar sonucunda 42.780.172 TL değerinde 
ticari eşya, uyuşturucu madde ve sigara cinsi 
eşya ele geçirilmiştir. 

Sınır aşan bir nitelik arz eden uyuşturucu 
madde kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin 
artırılması amacıyla Bakanlığımızca, uluslararası 
ve bölgesel kuruluşlarla sürekli ve etkin bir 
şekilde iş birliği faaliyetleri yürütülmektedir. 
Katılım sağlanan bazı operasyonlara ilişkin 
bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Operasyonun Adı Düzenleyen Kurum/Ülke Konusu
THUNDERBALL DGÖ CITES

LANDLOCK DGÖ GTIP Saptırması
CARAVAN Rusya Nakit, Ziynet, Ticari Eşya vb.

DEMETER V DGÖ Çevre ve Doğa Suçları
SESHA III DGÖ Ağaç ve Kereste Kaç.
ATHENA II DGÖ Tarihi Eser

GAMES DGÖ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
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2019  yılında  yabancı  irtibat  görevlileri   
ile gerçekleştirilen ikili istihbarat paylaşım 
toplantılarının yanı sıra Güneydoğu Avrupa 
Kanun Uygulama Merkezi (SELEC) ile de gerek 
çok taraflı gerekse ikili bilgi alışverişi ve tecrübe 
paylaşımına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 
Kaçakçılık ve Sahtecilikle Mücadele ile Narkotik 
Suçlarla Mücadele Görev Gücü Toplantılarına 
katılım sağlanmış, SELEC tarafından organize 
edilen ve Türkiye’de gerçekleştirilen Tütün ve 
Sigara Kaçakçılığı Mücadele Koordinasyon 
toplantılarına iştirak edilmiştir.

Bu kapsamda; yabancı ülke (Almanya, 
Amerika, Makedonya, Rusya, Romanya, Moldova, 
Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ, İngiltere, 
Bosna-Hersek, Kanada, Hollanda, Macaristan, 
Fransa, İtalya, Azerbaycan) gümrük irtibat 
görevlileri ile 2019 yılı içerisinde toplam 17 adet 
iş birliği ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

3.1.3 İhbar Koordinasyon ve İletişim 
Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

2020 yılı itibariyle tamamlanması öngörülen 
Proje ile Bakanlığımıza intikal eden ihbar, şikâyet 
ve bu nitelikte bulunan diğer yazıların tamamının, 
Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı için de 
kullanılmakta olan Saphira yazılımı üzerinden 
iletiminin sağlanması; taşra idarelerince 
yapılan işlemlerin sonuçları hakkında geri 
bildirimlerin sistem üzerinden alınması ve bu 
suretle istatistiki verilerin hızlı ve doğru bir 
şekilde elde edilebilmesi amaçlanmaktadır. 
Proje kapsamında ihbar ve şikâyetler anlık 
olarak ilgili taşra birimlerine sevk edilebilecek, 
takipleri sistem üzerinden adım adım izlenerek 
geri bildirimler alınacak ve istatistiki verilere 
anında ulaşım sağlanabilecektir. Bu sayede iş 
gücü, zaman ve maliyet tasarrufunun yanısıra 
maksimum seviyede güvenlik ve gizlilik de 
temin edilmiş olacaktır.

3.1.4 Güncelliğini Yitiren İhbarların 
Kaldırılması Çalışmaları

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı 
birimlerine intikal eden kaçakçılık ve adli nitelikteki 
ihbarların değerlendirilmesi, işleme konulması, 
dağıtımı, takibi ve işlemden kaldırılması 
hususlarını içeren ve Bakanlık Makamının 
11.01.2019 tarihli Onayı ile yürürlüğe giren İhbar 
Değerlendirme Yönergesi kapsamında; Gümrük 
İhbar Programı üzerinde gereksiz iş ve işlemlere 
mahal vermemek, vatandaşlarımız adına 
oluşabilecek haksız herhangi bir mağduriyetin 
önüne geçmek adına program kayıtlarına alınan 
ihbarların gözden geçirilerek güncellenmesi ve 
takipten kaldırılacak kayıtların belirlenmesi için 
merkez ve taşra idareleri nezdinde çalışmalar 
başlatılmıştır. Gerekli çalışmalar 2019 yılı 
içerisinde tamamlanmış olmakla beraber ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde merkez ve 
taşra idareleri tarafından ihbarların takip/
güncelleme işlemleri periyodik olarak devam 
etmektedir.
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3.1.5 İstihbarat Eğitim Faaliyetleri
Temmuz ve Ekim aylarında Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Akademisinde düzenlenen ve 
içeriğinde ileri düzey istihbarat toplama ve 
muhbir iletişim tekniklerini barındıran eğitim 
faaliyetleri, toplamda 59 Muhafaza Amir ve 
Memurunun katılımı ile başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilmiştir.

3.1.6 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. 

 
3.1.7 Muhbir İşlemleri
Genel Müdürlüğümüzce Muhbir işlemleri 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 
19/4 üncü Maddesi ve Gümrük Muhafaza 
Hizmetleri Yönergesinin Muhbir İşlemleri başlıklı 
13-18. 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. 

Yakalama Örneği
Genel Müdürlüğümüzce yürütülen istihbarat 

çalışmaları neticesinde, Gürcistan’dan ülkemize 
giriş yapacak olan bir tırın sigara cinsi eşya 
olan yükünün cam eşya olarak beyan edileceği 
yönünde istihbari bilgi alınması üzerine Genel 
Müdürlüğümüz koordinesinde Sarp Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
ekiplerince mezkûr tır aracında yapılan kontroller 
neticesinde 6.500.000 TL değerinde 672.500 
paket sigara yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Yakalama Örneği
Genel Müdürlüğümüz tarafından İstanbul 

KİM’e iletilen ihbara istinaden Ambarlı Gümrük 
sahasında bir konteynerda yapılan arama 
sonucunda, konteyner içerisinde bulunan Ferro 
slikon cinsi eşya arasına gizlenmiş vaziyette 2 
adet çanta içerisinde 57 paket toplam 61.5 kg 
kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği
Genel Müdürlüğümüzden taşra idaremiz 

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne gönderilen ihbara 
istinaden ABD ülkesinden gelen bir gemide Motor 
aksam ve parçaları yüklü konteyner içerisinde 
silah aksam ve parçaları ele geçirilmiştir.
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Yakalama Örneği
Genel Müdürlüğümüze intikal eden ihbarla 

alakalı olarak İstihbarat Dairesi Koordinesinde 
İBS ve VÖY programı vasıtasıyla yapılan analiz ve 
çalışmaların sonuçları Ankara KİM’e aktarılmış 
ve yapılan operasyon neticesinde şüpheli 
şahsa ait 2 adet valizde 128 adet ve 400.000 TL 
değerinde hayvan postu ele geçirilmiştir. 

Yakalama Örneği
Genel Müdürlüğümüzce yapılan risk analizi 

neticesinde İstanbul Havalimanı Gümrük 
Müdürlüğü denetiminde bulunan antrepolarda 
piyasa değeri yaklaşık 8.500.000 TL olan 
“pangolin” cinsi hayvana ait kabuklar olduğu 
görülmüş ve eşya 4915 Sayılı Kara Avcılığı 
Kanunu ve CİTES sözleşmesi uyarınca işlem 
yapılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü I. 
Bölge İstanbul Şube Müdürlüğü personellerine 
teslim edilmiştir. 
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3.2 Komuta Kontrol Merkezi
Bakanlığımız hizmet binasında inşa edilen 

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

Komuta Kontrol Merkezi, Ankara

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

• Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
• Plaka Tanıma Sistemi (PTS)
• Araç Takip Sistemi (ATS)
• Akaryakıt Takip Sistemi
• Hava Takip Sistemi (HTS)
• Gemi Takip Sistemi
• Veri Yönetim Sistemi (VYS)
• Radyasyon İzleme Sistemi (RIS)
Üzerinden izleme ve analizler yapılmaktadır. 

Komuta Kontrol Merkezimiz kaçakçılığın 
önlenmesinde etkin ve verimli bir şekilde 
çalışmakla birlikte, aynı zamanda kolluk 
birimlerimizce yapılan başarılı yakalamalara da 
büyük destek sağlamaktadır.

3.2.1 Kapalı Devre Televizyon Sistemleri 
(CCTV)

Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni 

ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılıkla 
daha etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi 
amacıyla, KKM’den 2018 yılında 27 idare 1.020 
kamera ile izlenirken, 2019 yılında 1 idareden 
daha aktarım yapılabilmesi amacıyla alt yapı 
işlemleri tamamlanmıştır. Dolayısıyla, 2019 
yılı sonu itibariyle 28 idareden 1.080 kamera 
izlenebilmektedir.

CCTV İzleme Odası, Çıldır/Aktaş

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

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 projedir. Sistem, 
inşaatları devam etmekte olan iki gümrük kapısı 
hariç tüm kara gümrük kapılarında 2017 yılında 
kurulmuştur.

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

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 Merkezince 
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 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüklerinde görev yapan 
mobil müdahale ekipleri vasıtasıyla müdahale 
edilmektedir. Komuta Kontrol Merkezimizden 
yapılan bu izleme ve takipler kaçakçılık olayları 
ve diğer suiistimallerin önlenmesi açısından 
çok önemli bir caydırıcı unsur taşımaktadır. 
Araç Takip Sisteminde 7.226 adet Mobil Ünite 
kullanılmakta, KKM ile beraber 83 idare sistemi 
izleyebilmektedir. Sistemin kurulduğu günden 

bugüne kadar 91 ayrı olayda yaklaşık 98 milyon 
TL değerinde kaçak eşya ele geçirilmiş ve ilgililer 
hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. 

Araç Takip Sistemi kapsamında 2019 
yılı içinde toplam 96.844 araca mobil ünite 
cihazı takılmak suretiyle bu araçların sistem 
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üzerinden izlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mobil 
ünite takılan 821 araca; güzergâh ihlali, kapı 
değişikliği ve benzeri gibi 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu ihlali sebebiyle 679.098 TL tutarında 
cezai işlem uygulanmıştır.

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. Sitemin tek farkı ise, izlemeye 
olanak sağlayan mobil ünitelerin akaryakıt 
taşımacılığı yapan tankerlere sabitlenmiş 
olmasıdır. Bu tankerler Komuta Kontrol 
Merkezimiz ve rota üzerindeki ilgili idareler 
tarafından izlenebilmektedir.

Araç Takip 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, ülkemize gelen 

veya ülkemizden giden uçaklardaki yolcu 
bilgilerinin Varış Öncesi Yolcu Analiz 

Programı (VÖY), Kaçakçılık Bilgi Bankası ve 
İhbar Programı ile eşleştirmesini yapmak 
suretiyle havalimanlarında görev yapan 
personelin karar verme sürecine destek 
olan bir sistemdir. Sistem, KKM’nin görev ve 
fonksiyonları ile havalimanlarında görev yapan 
personelin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
tasarlanarak 2017 yılında hayata geçirilmiştir. 
Havalimanlarında görev yapmakta olan Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
personelinin VÖY programı ve Hava Takip 
Sistemi’ni birlikte kullanarak çift taraflı kontrol 
mekanizması oluşturması temin edilmiş ve hava 
yolu ile gerçekleşme ihtimali olan kaçakçılık 
olaylarını takip ve bu olaylara müdahale imkânı 
sağlanmıştır.
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2019 yılında Sistem sayesinde 816.234 TL 
değerinde 7 kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır.

3.2.6 Gemi Takip Sistemi
Gemi Takip Sistemi, ülkemiz karasularında 

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

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

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

3.2.7 Veri Yönetim Sistemi (VYS)
Veri Yönetim Sistemi, Bakanlığımız 

tarafından kullanılan araç, konteyner ve 
tren tarama sistemlerinden alınan tarama 
görüntülerinin bir sunucuya kaydedilerek izin 
verilen tüm kullanıcılar tarafından anlık erişimine 
imkân vermek üzere tasarlanmıştır.

Tarama sistemlerinden alınan görüntüler 
VYS’de toplanmakta, tarama sistemlerinde 
çalışan operatörler ile KKM’de görevli uzman 
personel tarafından ikincil kontrol kapsamında 
yeniden analiz edilebilmektedir. Diğer taraftan, 
herhangi bir aracın farklı bir gümrük kapısında, 
farklı bir zamanda taranan görüntüsüne de 
derhal ulaşılabilmekte ve mevcut görüntü ile 
önceki görüntüler karşılaştırılabilmektedir. Araç 
daha önce kaçak ya da yasa dışı eşyayı ülkeye 
sokmaya çalışırken tespit edildi ise, söz konusu 
eşyanın araca zulalandığı yer görülebilmektedir. 
Böylece kaçak eşyanın tespiti kolaylaşmaktadır.

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

3.2.8 Radyasyon İzleme Sistemi (RİS)
Radyoaktif ve nükleer madde kaçakçılığı ile 

mücadele amacıyla tamamı yerli kaynaklar ile 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 
üretilen Radyasyon Tespit Portalları, birçok 
gümrük kapımızın giriş ve çıkış noktalarına 
yerleştirilmiştir. Sistem, radyoaktif maddelerin 
yasal ticaretini kontrol altında tutmak ve 
yasa dışı hareketlerini önlemek amacıyla 
kurulmuştur. Gümrük kapılarından geçen 
araçların ve eşyanın radyoaktif salınım yapıp 
yapmadığını kontrol etmektedir. Gümrük 
kapılarından geçiş yapmakta olan araç ve 
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yüklerinde herhangi bir radyoaktif ve nükleer 
madde tespit edilmesi halinde, sistem alarm 
üretmekte ve alınan alarmlar Komuta Kontrol 
Merkezi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu “Acil 
Durum Merkezi” tarafından eş zamanlı olarak 
izlenebilmektedir. Gümrük kapılarında ve 
KKM’de yapılan takiplerde herhangi bir alarm 

alınması halinde ilgili idare ile irtibata geçilerek 
alarmın alındığı araç ve yükü ile ilgili detaylı 
bilgilere ulaşılmaktadır. Aynı zamanda, TAEK ile 
temas sağlanıp idaremizce yapılması gereken 
diğer kontrol işlemleri koordine edilmekte ve 
TAEK acil müdahale birimlerinin vereceği karara 
göre işlemler yürütülmektedir.
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3.3 Özel Ekip, Operasyon Ekipleri ve Veri 
Analiz Faaliyetleri
3.3.1 Özel Ekip
Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Konulu 

2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 11’inci
Maddesine istinaden Bakanlığımız 

koordinasyonunda ve Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü bünyesinde Akaryakıt Kaçakçılığı ile 
Mücadele Özel Ekibi oluşturulmuştur. Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 
ve Vergi Denetim Kurulundan temsilcilerin kendi 
uzmanlıkları ve deneyimleri ile katkı sağladığı 
Özel Ekip, kurumlararası iş birliğinin en güzel 
örneklerinden birisidir.

T.
C.

 H
AZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKAN
LI

Ğ
I

2019 yılı içerisinde Özel Ekip tarafından;
• 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 satışının 
yasallaştırılması,

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

• Dağıtım şirketleri ve bayilerce akaryakıt 
hareketini izlemeye yönelik kurulan 
otomasyon sistemlerine müdahale 
edilerek kayıtların silinmesi/verilerin 
değiştirilmesi, 

• Dağıtım şirketlerince ithal edilerek 
piyasaya arz edilen akaryakıtın ÖTV ve 
KDV’sinin beyan ve ödemelerine yönelik 
yapılan usulsüzlükler,

• 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 konularda çalışmalar yürütülmüştür.
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel 

Ekibi tarafından 2019 yılı içerisinde yaklaşık 
1.1 Milyar TL değerinde usulsüzlük ortaya 
çıkartılmıştır. (Firmalarca düzenlenen sahte 
fatura tutarının 5.1 Milyar TL’nin üzerinde 
olduğu tespit edilmiştir.)
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Özel Ekibin 2019 Yılı Çalışmalarından Bir 
Örnek

Akaryakıt Özel Ekip Şubesince faaliyetleri 
riskli olarak değerlendirilen 18 akaryakıt 
dağıtım şirketi ve bağlantılı 72 bayi/firmaya 
yönelik yürütülen çalışmalar sonucu; paravan 
alt firmalar üzerinden üretilen 3,8 milyar TL’nin 
üzerinde sahte faturanın dağıtım şirketlerince 
bayiler üzerinden komisyon karşılığı piyasaya 
sürüldüğü, ayrıca dağıtım şirketleri ve bayilerin 
yasal yollardan temin ettikleri akaryakıtın 
faturasını komisyon karşılığı, akaryakıtı ise 
faturasız kayıt dışı olarak sattıkları tespit 
edilmiştir. Çalışma sonuçları gereği yapılmak 
üzere ilgili kurumlara intikal ettirilmiştir.

3.3.2 Operasyon Ekipleri ve Veri Analiz 
Faaliyetleri

Operasyon Şubesinin fiili olarak katılımı 
veya koordinasyonuyla 2019 yılı içeresinde 
116 olay ortaya çıkartılmış bu olaylardan; 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
muhalefet kapsamında yakalanan eşyanın 
gümrüklenmiş değeri 241.637.305 TL, yapılan 
analiz ve araştırmalar sonucunda 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’na muhalefet kapsamında 
tahsili gereken ek vergiler ve ceza kararları 
toplamı 118.967.783 TL, kargo ve havalimanı 

denetimlerinde ambara alınarak yurda girişi 
engellenen yapılan tespitlere istinaden tarife ve 
miktar saptırması tespit edilerek mahrece iadesi 
yapılan eşyalarla ilgili kamu zararı toplam tutarı 
94.783.217 TL’dir.

İkiz Plaka Yöntemi ile Kaçakçılık (Kapıkule)
Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi 

Operasyon Şubesi Ekiplerince yapılan analiz 
çalışmaları sonucu; 2 adet NCTS belgesi 
kapsamında Bulgaristan çıkışlı olarak Muratbey 
Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilen eşyaları 
taşıyan 2 farklı TIR’ın yurda girişi esnasında 
ikiz plaka yöntemiyle kaçakçılık faaliyetine 
karışabilecekleri değerlendirilerek Edirne 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğü talimatlandırılmıştır. Yapılan kontrol 
neticesinde söz konusu TIR’ların plaka değişimi 
yaptıkları tespit edilmiş ve araçlarda beyan 
harici gümrüklenmiş değeri 6.590.619 TL olan 
1.045.795 adet Elektronik sigara aksam ve 
parçaları, go-kart aracı, çanta, mont, oto parçası, 
içki, cep telefonu ekranı, cep telefonu, güneş 
gözlüğü, ilaç, şarj aleti, şapka, kemer, gözlük 
kılıfı, sigara kesme makinası, sigara kesme 
makası ve 5 ton çay ele geçirilmiştir. 
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3.4 Köpek Eğitim Merkezi ve Dedektör Köpekler
3.4.1 Genel Durum
Kaçakçılıkla mücadelede en etkili 

yardımcılarımızdan biri olan Dedektör Köpekler, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da çok 
miktarda uyuşturucu, çay-tütün vb. toplum 
ve çevre sağlığı açısından zararlı maddelerin 
yurda girmeden yakalamasında oldukça önemli 
bir rol üstlenmişlerdir. Köpek Eğitim Merkezi 
olarak, taşra idarelerimizin dedektör köpek 
ihtiyaçlarının karşılanması ve kaçakçılıkla daha 
etkin mücadele edilmesinin temini amacıyla 
dedektör köpek sayılarının her yıl artırılması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Köpek Eğitim 
Merkezimizdeki çalışmalar neticesinde, 2019 
yılı aralık ayı itibariyle 118 narkotik, 20 çay-
tütün, 17 silah-mühimmat-patlayıcı, 7 nakit ve 
5 asayiş köpeği olmak üzere 167 adet dedektör 
köpek Taşra İdarelerinde görev yapmaktadır. 
Ayrıca, ilerleyen zamanlarda taşra idarelerinde 
görev yapmak üzere, Köpek Eğitim Merkezinde 
eğitimlerine devam edilen 25 köpek ile 
birlikte toplam köpek sayımız 192’ye ulaşmış 
bulunmaktadır.

2019 yılında 53 adet köpek demirbaş 
kayıtlarımıza alınmıştır. Bunlar; 49’u AB 
Projesi kapsamında temin edilen, 2’si yavru 
yetiştiriciliğinden elde edilen, 2’si hibe edilen 
köpeklerden oluşmaktadır.

2019 yılında, narkotik, patlayıcı, banknot 
ve yavru köpek eğitimi alanlarında 45’i temel 
eğitim, 48’ı hatırlatma ve yenileme eğitimi olmak 
üzere toplam 93 dedektör köpek ile idarecisine 
eğitim verilmiştir.

2019 yılında Köpek Eğitim Merkezince 
gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ilişkin 
ayrıntılı tablo aşağıdaki gibidir:

3.4.2 Kurumlar Arası İş Birliği Faaliyetleri
• 17.12.2018 tarihinde Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bağlı Köpek Eğitim 
Merkezinde başlayan patlayıcı madde 
arama köpeği ve idarecisi kurs 
programına kurumumuzdan 2 kursiyer 
köpekleri ile katılım sağlamıştır.

• 14.01.2019-19.04.2019 tarihleri 
arasında düzenlenen “11. Dönem 
Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi ve 
Köpeği Temel Eğitim Kurs Programı”na 
Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 
personel köpeği ile birlikte katılım 
sağlamıştır.

• Jandarma Genel Komutanlığı Nevşehir 
At ve Köpek Eğitim Merkezinde 
11.03.2019 – 03.05.2019 tarihleri 
arasında düzenlenen “Patlayıcı 
Madde/Silah-Mühimmat Dedektör 
Köpeği ve İdarecisi Kurs Programı»na 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde 
görevli 1 Eğitmen/Muhafaza Memuru 
katılım sağlamıştır.

KEM EĞİTİMLERİ DÜZENLENME SAYISI KATILIMCI SAYISI
Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi ve Narkotik Dedektör Köpeği Temel Eğitim 
Kurs Programı 3 26

Patlayıcı Silah Mühimmat Dedektör Köpek İdarecisi ve Dedektör Köpeği 
Temel Eğitim Kurs Programı 2 8

Nakit Dedektör Köpek İdarecisi ve Nakit Dedektör Köpeği Temel Eğitim Kurs 
Programı 1 5

Yavru Köpek Eğitimi Kurs Programı 2 6
Hatırlatma ve Adaptasyon Eğitimleri 9 48
Köpek İdareciliği Seçim Testi 3 101
TOPLAM 20 194
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3.4.3 KEM Uluslararası Kurum ve 
Kuruluşlarla İşbirliği Çalışması

• 18.02.2019-08.03.2019 tarihleri 
arasında taşra idarelerinde görevli 5 
dedektör köpek idarecisine ve KEM’de 
görevli 7 eğiticiye Avrupa Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı (Frontex) tarafından 
“Dedektör Köpek Pasif Alarm İşareti 
Eğitimi” verilmiştir.

• 08-13 Eylül 2019 tarihlerinde Rusya 
Federasyonu’na bağlı Karelya 
Cumhuriyeti’nin Petrozavodsk 
şehrinde düzenlenen “Yabancı Gümrük 
İdarelerinin Kinoloji Görevlilerinin 
Uluslararası Eğitim Çalıştayı-
Yarışması”na tütün branşında 1 köpek, 
1 idareci ve 1 takım kaptanı tarafından 
katılım sağlanmıştır.  

• Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezinde 
görevli 7 eğiticiye Avrupa Sınır ve Sahil 
Güvenlik Ajansı (Frontex) tarafından 
17.09.2019 ile 01.10.2019 tarihleri 
arasında 15 gün süreyle (12 iş günü) 
Pozitif Temel Eğitimi verilmiştir.

• AB üyesi ve aday ülkelerinin gümrük 
idarelerinden oluşan toplam 6 ülkeden 
60 katılımcı ile birlikte ortak uygulamaları 
tespit etmek üzere, ‘Narkotik Dedektör 

Köpek Eğitim Prosedürleri’ ana başlığı 
altında Köpeklerin Temini ve Seçimi, 
Köpek İdarecilerinin Seçimi, Narkotik 
Dedektör Köpek Eğitimleri ve Eğitim 
İçerikleri konulu Çok Ülkeli Taiex 
Çalıştayı 23-25.10.2019 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

• 2019 yılı içerisinde Sırp ve Finlandiya 
Heyetleri KEM’i ziyaret etmişlerdir.

3.4.4. Dedektör Köpek ve İdareci Denetleme 
Faaliyetleri

Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesinin 
143. maddesi 2. fıkrası gereğince, taşra 
idarelerinde görev yapmakta olan dedektör 
köpek ve idarecileri ile barınaklarının kontrol ve 
denetimi amacıyla, Bakanlığımız Köpek Eğitim 
Merkezinde görevli eğiticiler tarafından 25 
idarede performans denetimi yapılmıştır.

3.4.5 AB Projesi Kapsamında Temin edilen 
Dedektör Köpekler

Gümrük Muhafazanın Kapasitesinin 
Artırılması amacıyla yürütülen AB Projesinin 
tedarik bileşeni kapsamında, 50 adet köpek 
temin edilmiştir. 50 adet dedektör köpeğin 
seçim testi 3 aşama halinde Çekya’da 
gerçekleştirilmiştir. 33 köpek Çekya’dan alınmış 
olup, kalan 17 köpek ise Ülkemizde iç piyasadan 
temin edilmiştir.

3.5 Deniz Devriye Ekipleri ve Gemi Arama 
Ekipleri
3.5.1 Gemi Arama Ekipleri
Ülkemiz karasuları ve deniz limanlarında 

kaçakçılığın men ve takibinde Genel 
Müdürlüğümüzün etkinliğinin arttırılması 
amacıyla 2013 yılında kurulum çalışmalarına 
başlanan Gemi Arama Ekiplerinin sayısı 
2019 yılı itibariyle 9’a ulaşmıştır. Gemi Arama 
Ekiplerimiz İskenderun, Mersin, İzmir, Tekirdağ, 
Bursa, İstanbul Deniz, Kocaeli, Zonguldak 
ve Samsun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlükleri bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. 

Bahse konu ekipler tarafından risk 
analizi ve hedefleme faaliyetleri neticesinde 
2019 yılı içerisinde 1.444 adet gemi arama 
faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Arama faaliyetleri 
sonucunda 46 olayda akaryakıt, alkol, tütün, 
sigara, narkotik eşya olmak üzere toplam 
4.777.593 TL değerinde yakalama yapılmıştır. 

3.5.2 Deniz Devriye Ekipleri
Bakanlığımız sorumluluk alanlarında 

bulunan karasularımız ile deniz limanlarında 
kaçakçılıkla mücadele amacıyla İstanbul 
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(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 2019 yılında 2.307 saat devriye 
faaliyeti gerçekleştirilerek 1.023 adet deniz taşıtı 
kontrole tabi tutulmuş, kontroller sonucunda 34 
idari ve 1 adli işlem tesis edilmiştir. 

2019 Yılı Gemi Arama İstatistikleri

EKİPLER Arama Olay Sayısı Akaryakıt 
(TL) Alkol (TL) Sigara (TL) Narkotik 

(TL)
Değer 

Toplam TL
Kocaeli KİM 221 3 0 37.012,38 37.123,56 0 74.135,94

Zonguldak KİM 86 2 0 1.155,65 4.637,87 0 5.793,52

İstanbul Deniz KİM 240 8 446.109,17 57.561,52 98.463,00 0 602.133,69

İzmir KİM 147 2 0 0 9.065,17 0 9.065,17

Mersin KİM 204 3 236.166 0 600 350.000 586.766,00

İskenderun KİM 217 16 2.568.440,87 28.258 20.988,13 0 2.617.687,00

Samsun KİM 58 0 0 0 0 0 0

Bursa KİM 151 8 748.748,68 0 0 0 748.748,68

Tekirdağ KİM 120 4 83.698 0 49.565 0 133.263,00

TOPLAM 1.444 46 4.083.162,72 123.987,55 220.442,73 350.000,00 4.777.593,00
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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 motorbotlarımız ve personelinin 
belge ve donanımlarının düzenli aralıklarla 
kontrol edilmesi ile 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. Buna ilaveten, Bursa 
ve Samsun illerinde bulunan motorbotlarda 
ikinci kontroller (sörvey) yapılmış olup, 2020 
yılı sonuna kadar İskenderun, Mersin, Taşucu, 
Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir, Çeşme, 
Çanakkale, İstanbul ve İzmit’te bulunan toplam 
19 motorbotumuzun da ikinci kontrollerinin 
tamamlanması planlamaktadır.

3.7 Yat Takip Programı
Genel Müdürlük olarak denizlerde 

etkinliğimizin arttırılması amacı doğrultusunda 
yatlara yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerimiz 
2019 yılı itibariyle artarak devam etmektedir.

Bu kapsamda, yatların ülkemiz karasularına 
giriş-çıkış tarihleri, varış yeri, süre bilgileri ve 
mürettebat ile demirbaş bilgileri gibi verilerin 
takibinin yapılması amacı ile oluşturulan ve 
Bakanlığımız bütün taşra idarelerinin kullanımına 
açılan Yat Takip Programı’nda yaklaşık 72.000 
yat işlemi elektronik olarak izlenmektedir.

Programın belirli bölümlerinin, sistemin 
dış paydaşları olarak öngörülen yat acenteleri, 

marina ve yatçıların erişimine açılması suretiyle, 
görevli memurlarımız üzerindeki iş yükünün 
sektör ile paylaşılması ve sunulan hizmetlerin 
hızlandırılması amacıyla Marina, Acente ve Yatçı 
modülleri oluşturulmuş ve modüllerin sisteme 
entegrasyonu sağlanmıştır. Ayrıca, 2019 yılında 
programa kullanıcı erişim yetkilerinin verilmesi 
ve bu yetkilerin kaldırılması ile sehven yapılan 
kayıt işlemlerinin düzeltilmesi işlemlerinin 
yat işlemlerine konu birimlerin yetkili amirleri 
veya yetkilendirdikleri personel tarafından 
yürütülmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

75
Yat Acentesi

800
Kullanıcı

72.000
Yat İşlemi
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3.8 Gümrük Tespit Teknolojileri 
3.8.1 Araç, Konteyner ve Tren Tarama 

Sistemleri
Bakanlığımız, uluslararası ticaretin 

mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi ve 
gümrük kontrollerinin uluslararası ticaretin 
hızını kesmeyecek biçimde yürütülmesinin 
yanı sıra, kamu sağlığı ve emniyetini ön planda 
tutarak yasa dışı ticaretle en etkin biçimde 
mücadele etmekten sorumludur. Bu kapsamda, 
sınır kapılarından giriş ve çıkış yapan kişi, 
taşıt ve eşya, en son teknoloji imkânları ile 
kontrol edilmekte, ülkeye girişi yasak olan 
veya kaçak yollarla ülkeye getirilmeye çalışılan 
eşyanın tespit edilmesi halinde ise adli kolluk 
personelince yasal işlem başlatılmaktadır. Bu 
kapsamda, dünyada “fiziki müdahalesiz kontrol 
teknolojileri” olarak bilinen araç ve konteyner 
tarama sistemleri, kaçakçılıkla mücadelede 
etkinliğimizi artıran ve gümrük kontrollerinin 
daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirilmesinde 
büyük rol oynayan teknik unsurların başında 
gelmektedir.

Gümrük kapılarından giriş ve çıkış yapan 
her tür araç ve konteynerin fiziki müdahale 
gerektirmeden detaylı analizini sağlayan tarama 
sistemlerimiz sınır kapılarımızda faaliyet 
göstermekte olup söz konusu sistemlerin 
kullanıldığı son on beş yıllık süre zarfında, 
uyuşturucu, sigara, patlayıcı, göçmen başta 
olmak üzere çok önemli yakalamalara imza 
atılmış, gümrük kontrol süreleri önemli ölçüde 
kısalmış ve yasal ticaret hız kazanmıştır .

Genel itibarıyla Bakanlığımızca kullanılan 
X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Sistemlerinin;

• 33 tanesi Mobil,
• 19 tanesi Yarı Sabit,
• 8 tanesi Van Tipi Backscatter,
• 2 tanesi Tren Tarama,
• 1 tanesi Gamma-Ray,
• 4 tanesi Hızlı Tarama Sistemi olup, 

toplamda 67 adettir.
2019 yılı itibariyle;
• 2018 yılı yatırım bütçesi ile temin 

edilerek Hamzabeyli Gümrük Kapısına 

kurulumu planlanan 2 adet yarı sabit 
araç ve konteyner tarama sisteminden 
birisi faal olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Diğerinin kurulumu 
sahanın tamamlanmasının ardından 
gerçekleşecektir.

• 2017 yılı yatırım programı çerçevesinde 
alımı gerçekleştirilen ancak Sarp 
Gümrük Sahasının yeniden revizyonu 
sebebiyle kurulamayan yarı sabit 
tarama sistemi faaliyete alınmıştır.

• YİD Projesi kapsamında Kapıköy 
Gümrük Kapısı işletici kuruluşu 
tarafından temin edilen 1 adet yarı 
sabit araç ve konteyner tarama sistemi 
faaliyete geçmiştir.

• İşletici kuruluş tarafından temin 
edilen hızlı tarama sistemi İskenderun 
Assanport Limanına kurularak faaliyete 
alınmıştır.

• Gümsis Projesi kapsamında Kapıkule 
ve İpsala Gümrük Kapılarında 2003 
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yılından itibaren faaliyet gösteren 2 
adet yarı sabit araç ve konteyner tarama 
sisteminin, ekonomik ve teknolojik 
ömrünü doldurmuş olması nedeniyle 
terkin edilmesine karar verilmiştir. 

• YİD Projesi kapsamında GTİ A.Ş. 
tarafından temin edilerek Hamzabeyli 
Gümrük Kapısında kullanılan 1 adet 
yarı sabit araç ve konteyner tarama 
sistemi terkin edilmiş, yerine yine 
YİD kapsamında temin edilecek olan 
1 adet yarı sabit tarama sisteminin 
ihalesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu 
sistemin 2020 yılı sonunda faaliyete 
geçmesi planlanmaktadır. 

• YİD Projesi kapsamında İpsala Gümrük 
Kapısına işletici kuruluş tarafından 
temin edilecek olan 2 adet yarı sabit 
araç ve konteyner tarama sistemi ile 1 
adet yeni nesil backscatter entegreli yarı 
sabit araç ve konteyner tarama sistemi 
olmak üzere toplam 3 adet tarama 
sisteminin ihalesi yapılmış olup, söz 
konusu sistemlerin 2020 yılı sonunda 
faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. 

• Gümrük Muhafazanın Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi AB Projesi tedarik 
bileşeni kapsamında temin edilen 5 
adet backscatter mobil tarama sistemi 
ilgili idarelerde faaliyete başlamıştır.

3.8.2 Bagaj Tarama Sistemleri:
Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Birliği 

Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı (IPA) 
2015 Programlama Yılı altında yürütülmekte 
olan Gümrük Muhafazanın Tespit Kapasitesinin 
Artırılması AB Projesinin tedarik bileşeni 

kapsamında temin edilen 6 adet Bagaj X-Ray 
Sisteminden,

• 3 adedinin İstanbul Havalimanına,
• 2 adedinin Antalya Havalimanına,
• 1 adedinin Esenboğa Havalimanına

Kurulumları yapılarak faaliyete alınmıştır. 
Diğer yandan, etkin bir denetim hizmetinin 
sağlanabilmesi amacıyla seyahat edecek 
yolculara ait bagajları kontrol etmek, beyana 
aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, 
ülke güvenliğini tehdit edecek eşyaların yurda 
girişini önlemek üzere bagaj içerisindeki organik 
ve inorganik maddeleri görüntülemeyi, renk 
tanımlaması yapabilmeyi ve özellikle patlayıcı 
maddeleri tespit edebilmeyi sağlayan 1 adet 
tomografik bagaj tarama sistemi de hizmete 
alındığı 2018 yılından beri İstanbul Havaalanında 
etkin şekilde kullanılmaktadır. 
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3.8.3 Motorbotlar
Gerek Bakanlığımız yatırım bütçesi gerekse 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 
Programı kapsamında Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü envanterine kazandırılarak 
kara sularımızda ve limanlarımızda gerçekleşen 
kaçakçılık girişimlerinin tespiti ve engellenmesi 
amacıyla yürütülen devriye faaliyetlerinde 
kullanılmakta olan 23 motorbotumuz 
bulunmaktadır.

3.8.4 Diğer Teknik Cihaz ve Ekipman: 
2019 yılında kaçakçılıkla mücadelede 

kara, deniz ve hava gümrük kapılarında etkin 
bir gümrük gözetim ve denetim hizmetinin 
sağlanabilmesi amacıyla 20 adet yoğunluk 
ölçüm cihazı, 10 adet karbondioksit ölçüm 
cihazı ve 4 adet uyuşturucu ve kimyasal madde 
teşhis cihazı temin edilerek idarelerimize 
gönderilmiştir.

Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri 
ile Türkiye arasında imzalanan “Kitle İmha 

Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Amaçlarına 
Yönelik Yardım Sağlanmasının Kolaylaştırılması 
İçin İşbirliğine İlişkin Anlaşma” (EXBS) 
kapsamında, sınır kapılarında radyoaktif madde 
kontrollerinde kullanılmak üzere radyasyon 
kontrol ekipmanı (mobil radyasyon tespit 
sistemi, sırt çantası tipi radyasyon ölçüm cihazı, 
radyoaktif izotop tanımlama cihazı, radyasyon 
doz ölçer ve kişisel radyasyon doz ölçüm cihazı) 
temin edilmiş ve ekipmanı kullanacak saha 
personeline eğitim verilmiştir.
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Bölüm

4

2019 Yılı
Hedef ve
Projeleri
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4.1 Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, 

Bakanlığımızın üst politika belgelerinden 100 
Günlük ve 180 Günlük İcraat Programları  
çerçevesinde birçok önemli proje ve eylem, 2019 
yılı içerisinde planlanan takvim doğrultusunda 
hayata geçirildi. 

Bu kapsamda, kaçakçılıkla mücadelede 
etkinliğin arttırılarak yasa dışı ticaretin önlenmesi 
ve yasal ticaret akış hızının arttırılması hedefi 
doğrultusunda, idari yapıda değişiklik yapılması, 
personelin alanında uzmanlaştırılarak bilgi ve 
becerisinin geliştirilmesi, kullanılan teknik cihaz 
ve bilgi sistemlerinin kapasitesinin arttırılması 
ile belirlenen alanlarda saha denetimleri 
yapılması hususlarında planlamalar yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede yakalanan 
başarının üst seviyeye taşınması, yürütülen 
çalışmaların sevk ve idaresinde ihtiyaç duyulan 
koordinasyonun sağlanması için Genel Müdürlük 
bünyesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi 
kuruldu. Bununla birlikte Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde 
Narkokim Kısım Amirlikleri ihdas edildi. 
Ayrıca, söz konusu kısım amirliklerinde görevli 
personele yönelik eğitimler düzenlendi. 

Diğer taraftan, özellikle deniz yolu ile 
gerçekleştirilen kaçakçılık girişimlerinin 
men ve takibi için envanterimizde bulunan 
motorbotların Komuta Kontrol Merkezinden 
anlık olarak izlenmesine olanak tanıyan 
filo takip sistemi devreye alındı. Anılan 
motorbotların ve bu botlarda görevli personelin 
sörvey denetimleri gerçekleştirildi. Öte yandan, 
deniz limanlarında konteyner taşımacılığı 

çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin etkin 
kontrolü için konteyner kontrol ekipleri kuruldu.

Sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri 
kapsamında riskli görülen market ve büfelerde 
denetimler gerçekleştirildi. Ayrıca akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında 
akaryakıt istasyonları denetimleri yapıldı. Bu 
alanlarda çalışan personele yönelik eğitimler 
düzenlendi. Diğer kolluk birimleri ile birlikte 
müşterek yol denetimleri icra edildi.

Gümrük muhafaza personelince yürütülen 
hizmetlerde kullanılan teknik cihaz ve sistemlerin 
kapasitesinin geliştirilmesini teminen İstanbul 
Havalimanına uyuşturucu kuryelerinin vücutları 
içerisinde taşıdığı uyuşturucuyu tespit edebilen 
“Yutucu Tespit Cihazı” kuruldu. Diğer taraftan 
yine mezkur havalimanına tespit teknolojilerinde 
en ileri nokta olarak tanımlanan 3 boyutlu görüntü 
verebilen CT Tomografik Bagaj Kontrol Cihazı 
alındı. Drone, x-ray sistemleri, videoskoplar gibi 
teknik cihazların yanında yolcuların üzerlerine 
gizledikleri kaçak eşyanın tespitine yarayan 
yolcu görüntüleme sistemleri faaliyete geçirildi. 

Bunlara ilave olarak 180 günlük İcraat 
Programı kapsamında; 

Yeni Nesil Araç Takip Sistemi Cihazlarının 
kullanımı için gerekli altyapı oluşturuldu. 
Havalimanlarında entegre yolcu kontrolleri ve 
bagaj takip sistemi uygulamaya kondu, hava 
taşıtlarının kontrolünün tamamen elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 
program hazırlandı. 

4.2 AB Projeleri
Kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin 

artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 
yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, 
Avrupa Birliği (AB) mevzuat ve uygulama 
uyumunu gerçekleştirmek ve kaçakçılıkla 
mücadele kapasitesini artırmak için AB-
Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı 

(IPA) vasıtasıyla 2003 yılından günümüze 
kadar eşleştirme, tedarik ve hizmet alımı 
bileşenlerinden oluşan birçok proje hayata 
geçirilmiş ve başarıyla tamamlanmıştır. 2019 
yılında tamamlanan ve devam eden AB Projeleri 
tabloda gösterildiği gibidir.
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Projeler kapsamında idari ve teknik kapasite 
güçlendirilirken, AB uygulamaları ile uyum ön 
planda tutulmuştur.

4.2.1 Havalimanlarında Gümrük 
Muhafazanın Kapasitesinin Geliştirilmesi 
konulu 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.

Tedarik bileşeni kapsamında, 50 adet 
dedektör köpek, 20 adet dedektör köpek nakil 
aracı, 50 adet devriye aracı ve 6 adet çift kaynaklı 
bagaj tarama sistemi temin edilerek 2019 yılı 
içinde belirlenen havalimanlarında faaliyete 
geçmiş olup 20 adet narkotik ve kimyasal tespit 
cihazının temin süreci devam etmektedir.

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.

2019 yılında yolcu ve kargo gümrük  
kontrol süreçlerinde durum tespiti ve ihtiyaç 
analizinin yapılması amacıyla pilot bölgeler olan 

AB PROJELERİ

PROJE ADI SÖZLEŞME TÜRÜ PROJE ÇIKTILARI PROJE BÜTÇESİ (€)

Havalimanlarında Gümrük 
Muhafazanın Kapasitesinin 
Geliştirilmesi Projesi

Tedarik ve Doğrudan 
hibe

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

1- Tedarik: 3.000.000                                   
2-  Doğrudan hibe: 2.500.000                          
Toplam: 5.500.000

Gümrük Muhafazanın Tespit 
Kapasitesinin Artırılması Projesi

Tedarik, Eşleştirme ve 
Hizmet Alımı

Tedarik: 5 adet backscatter (TAMAMLANDI) 
Eşleştirme: İtalya-İspanya konsorsiyumu 
-Konteyner kontrol kapasitesinin geliştirilmesi 
-KKM’nin kapasitesinin geliştirilmesi 
(TAMAMLANDI) 
Hizmet Alımı: Veri yönetimi ve hedefleme 
yazılımı programı

1- Tedarik: 4.000.000
2-  Eşleştirme: 1.000.000
3-  Hizmet Alım:2.500.000
Toplam: 7.500.000
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Esenboğa, Antalya ve İstanbul Havalimanlarında 
yabancı uzmanların katılımlarıyla faaliyetler 
geçekleştirilmiş, Köpek Eğitim Merkezi’nin ve 
Görev Köpeklerinin Kapasitesinin Artırılması 
kapsamında ise üç havalimanında da mevcut 
durum tespiti ve ihtiyaç analizi faaliyeti 
yürütülerek İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanmıştır. 

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 tarama 
sistemi temin edilerek belirlenen limanlarda 
faaliyete geçirilmiştir. Bu proje ile backscatter 
tarama sisteminin limanlarda ilk kez kullanılmaya 
başlanmasının kaçakçılıkla mücadeleye önemli 
katkıları olduğu görülmektedir.

İtalya-İspanya Konsorsiyumu ile 1 Ağustos 
2018 tarihinde yürütülmeye başlanan ve 
uygulama süresi 15 ay olan Eşleştirme Projesinin 
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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 idareleri 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’si yurtiçi 
olmak üzere toplam 43 faaliyet başarıyla 
tamamlanmış ve 12 Kasım 2019 tarihinde tüm 
paydaşların katılımıyla projenin kapanış töreni 
yapılmıştır. 

Yine Gümrük Muhafazanın Tespit 
Kapasitesinin Artırılması Projesinin hizmet 

alımı bileşeni kapsamında Bakanlığımız 
Komuta Kontrol Merkezinin özellikle komuta 
fonksiyonun güçlendirilmesi ve kullanılan veri 
tabanı ve programların geliştirilerek kaçakçılıkla 
mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla bir 
“Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı” temin 
edilmesine yönelik sözleşme Mart 2019’da 
ihaleyi kazanan TÜBİTAK BİLGEM konsorsiyumu 
ile AB Projelerinin Sözleşme Makamı olan 
Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında 
imzalanmıştır. 10 Haziran 2019 tarihinde resmi 
açılış toplantısıyla başlayan Projenin süresi 
18 ay olup Aralık 2020’de tamamlanması 
öngörülmektedir.

Temin edilecek veri yönetimi ve hedefleme 
yazılımı Bakanlığımızca kullanılan veri tabanı, 
sistem ve programlarda yer alan verilerin özel bir 
bulut yapısında güvenli bir şekilde “büyük veri 
çözümü” yöntemi ile depolanmasını sağlayacak, 
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.

“ “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
4.3.1 MİLTAR Projesi
Bakanlığımızca kullanılmaya başlandıkları 

günden bugüne, farklı marka ve modeldeki 
tarama sistemlerinin temini için yaklaşık yarım 
milyar TL tutarında kaynak ayrılmıştır. Söz 
konusu tutara, bakım-onarım ihtiyacı da dahil 
edildiğinde, sistemlerin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için gerekli olan bütçe daha 
da artmaktadır. Sistemlerin tümünün 
yurtdışında mukim firmalardan temin edildiği 
değerlendirildiğinde, döviz bazlı yapılan satışlar 
sebebiyle sistem alımı için her geçen yıl daha 
fazla kaynak ayrılması gerekecektir. 

Yeni Ekonomik Programın 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 geliştirilmiştir. 
Projenin hayata geçirilmesi ile ciddi bir maliyet 
kaleminden tasarruf sağlanacak ve Türkiye’nin 
dünya üzerinde araç ve konteyner tarama 

sistemleri üreten sayılı ülkeler arasına girmesi 
sağlanacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz ve Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 
23.05.2019 tarihli İş Birliği Protokolü’ne 
istinaden SSB koordinasyonun yürütülen 
projenin teknik şartnamesi ve iş tanımı 2019 yılı 
içerisinde hazırlanmış ve ihale değerlendirme 
süreci tamamlamıştır. İlk milli tarama sisteminin 
2021 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi 
hedeflenmektedir.

4.3.2 Tarama Ağı Projesi
TÜBİTAK ile 27.04.2018 tarihinde imzalanan, 

“Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri İçin 
Yazılım ve Analiz Bileşenleri” konulu İş Birliği 
Protokolü kapsamında hayata geçirilecek 
ve imaj analizinde etkinliğin artırılmasını 
hedefleyen Tarama Ağı Projesi’nin ulusal ve 
uluslararası olmak üzere iki ayağı mevcuttur.

Projenin 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 merkez operatörleri tarafından 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi sonucu 
tespit edilebilecektir. Ayrıca, yapay zeka 
teknolojisi ile, görüntü üzerinde otomatik 
olarak anomali tespit edebilecek algoritmalar 
geliştirilecek ve taşıt içerisine gizlenen kaçak 
eşyanın türü sistem tarafından algılanabilecektir. 

Projenin uluslararası ayağında ise, 
Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan 
Gümrük İdareleri ile görüntü paylaşımı 
yapılması, böylece Kapıkule-Kapitan Andrevo, 
Sarp-Sarpi Dilucu-Sadarak, Gürbulak-Bazargan 
kapılarında hem sınır geçişlerinin hızlandırılması 
hem de güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması 
hedeflenmektedir.

Yeni Ekonomik Programın 
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 geliştirilmiştir. Projenin 
hayata geçirilmesi ile ciddi bir 
maliyet kaleminden tasarruf 
sağlanacak ve Türkiye’nin 
dünya üzerinde araç ve 
konteyner tarama sistemleri 
üreten sayılı ülkeler arasına 
girmesi sağlanacaktır.

“
“
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Proje kapsamında, saha ziyaretleri 
gerçekleştirilmiş, Teknik İsterler ve İş Tanımı 
Belgesi hazırlanarak idari anlamda sözleşmenin 
imzalanması aşamasına gelinmiştir. Teknik 
anlamda ise, merkezde ve taşrada donanım 
ihtiyacı belirlenmiş olup teknik şartname 
hazırlıklarına başlanmıştır. Tarama Ağı’nın 

görüntü paylaşımına ilişkin modülünün 2020 
yılı sonunda tüm idarelerde ve merkezde 
faaliyete alınması beklenmekte olup takip eden 
yılda görüntü kıymetlendirme ve uluslararası 
görüntü paylaşım modülünün tamamlanması 
hedeflenmektedir.

4.3.3 Yolcu Görüntüleme Sistemi Projesi
Kaçakçılıkla etkin ve verimli mücadele 

etmek amacıyla Bakanlığımız ile TÜBİTAK MAM 
tarafından yürütülen Yolcu Görüntüleme 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 Gümrük Kapılarında faaliyete geçmiştir.

2019 yılında sistemin Habur, İpsala, Kapıköy 
ve Dilucu Gümrük Kapılarına yaygınlaştırılması 
çalışmaları kapsamında üretimleri tamamlanmış 
ve muayene kabul işlemleri gerçekleşmiştir.

4.3.4 Kriminal Laboratuvar Projesi
Toplum sağlığı başta olmak üzere ekonomik 

sistem, asayiş ve toplum düzeninde yol açtığı 
tahribat nedeniyle Genel Müdürlüğümüzün 
en önemli stratejik mücadele alanlarından 
birisi olan uyuşturucu ile mücadelede, ele 
geçirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu 
madde olduğundan şüphelenilen maddelerin 
laboratuvar analizi ile kısa süre içinde tespiti 
kaçakçılık olaylarının neticelendirilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda 
gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran olmak 

“

“

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.

“

“

Kriminal Laboratuvar 
Müdürlüğü adli ve idari 

soruşturmaların çözümüne 
ışık tutacak, bilimsel ve teknik 
yöntemlerle elde edilerek 
incelenen her türlü bulgu 
ve delilin değerlendirilmesi 
sonucunda, suç ve suçlunun 
tespit ve ispatını sağlayarak 
adaletin gecikmeden yerine 
gelmesine katkı
sağlayacaktır.
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üzere ülke genelinde kaçakçılığın önlenmesi, 
izlenmesi ve soruşturulması ile görevli 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne 
görev ve yetki veren başlıca kanun olan 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 24 
üncü maddesi uyarınca Gümrükler Muhafaza 
Kriminal Laboratuvarı kurulmasına karar 
verilmiştir. Söz konusu laboratuvar ilk etapta 
Narkotik ve Psikotrop Madde İnceleme Bölümü 
ile Bakanlığımız kolluk birimlerince ele geçirilen 
uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde 
olduğundan şüphelenilen maddelerin nitelik ve 
niceliklerinin tespitini gerçekleştirecektir.

2019 yılı içerisinde laboratuvarın kurulacağı 
yere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup Kriminal 
Laboratuvarda kullanılacak cihaz, ekipman 
ve sarf malzemeleri temini tamamlanmıştır. 
Söz konusu laboratuvarın çalışma usul ve 
esaslarını düzenleyen “Gümrükler Muhafaza 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş, Görev 
ve Yetkileri Yönetmeliği” çalışmaları devam 
etmektedir.

4.3.5 Ro-Ro Limanları Plaka Tanıma Sistemi 
Projesi

Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla 
gümrük kapılarından geçiş yapan ihbarlı ve/
veya şüpheli araçların zamanında doğru tespit 
edilerek kayıt altına alınmaları ile etkin bir 
gümrük kontrolüne tabi tutulmaları için kara 
gümrük kapılarında kurgulanmış ve hayata 
geçirilmiş olan Plaka Tanıma Sisteminin, “RO-
RO Limanları PTS Projesi” kapsamında Pendik, 
Ambarlı, Haydarpaşa, Yalova, Çeşme, İskenderun, 
Mersin, Samsun, Taşucu ve Zonguldak Ro-Ro 
Limanlarına da yaygınlaştırılması amaçlanmış, 
bu çerçevede ilgili limanlara 2019 Yılı Yatırım 
Bütçesinden tüm bileşenleriyle birlikte Plaka 
Tanımlama Sisteminin kurulumu için 25.06.2019 
tarihinde ihale gerçekleştirilmiş ve 07.08.2019 
tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme 
imzalanmıştır. Sistemlerin saha kurulumları 
tamamlanmış olup, projenin muayene kabul 
süreci devam etmektedir.

4.3.6 Yeni Nesil Araç Takip Sisteminin ve 
Yazılımının Geliştirilmesi Projesi

Ülkemizden transit olarak geçiş yapan 
şüpheli TIR’ların takibinin yapılması amacıyla 
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halen Bölge Müdürlükleri ve bağlantı idarelerinde 
kullanılan Araç Takip Sisteminin yeni nesil 
sistemler ve yeni bir yazılımla yenilenmesi 
ihtiyacı hasıl olmuş ve bu kapsamda 2.500 
adet mobil ünite ile 1 adet yazılımın 25.06.2019 
tarihinde ihalesi yapılmış olup ihaleyi kazanan 
firma ile 26.08.2019 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. Projenin muayene kabul süreci 
devam etmektedir.

Yeni Sistemin Özellikleri:
- Kablosuz şarj
- IP 69K standardı
- Farklı üreticilerin mobil ünitelerine açık bir 

yazılım olması
- Mobil ünite arıza olasılığının düşürülmüş 

olması

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, 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.

4.3.7.1 Güvenlik Kamera Sistemleri
2019 yılında YİD modeliyle hizmete 

alınan Sarp ve Kapıköy 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 
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yapıyla birimlerimizin hizmetine sunulmuştur.
Sarp Gümrük Kapısında 276 adet Ip kamera, 

Kapıköy Gümrük Kapısında ise 187 adet IP 
kamera ile gümrük sahalarının tüm operasyonel 
alanları 7/24 izlenmekte ve minimum 60 gün 
süre ile en yüksek görüntü çözünürlüğünde 
kayıt alınabilmektedir. 

 
4.3.7.2 Dedektör Köpek Barınakları ve 

Eğitim Alanları
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde görev 

yapan ve son yıllarda sayı ve çeşitliliği büyük 
artış gösteren dedektör köpeklere, 2019 yılında 
AB Projesi ile temin edilen 50 dedektör köpek 
daha eklenmiştir. Bu çerçevede, Köpek Eğitim 
Merkezi Şube Müdürlüğünce hazırlanan mimari 
yerleşim planları kullanılarak, yeni gümrük 
kapısı ve limanlarımızda dedektör köpek barınak 
ve yaşam alanlarına yönelik alt yapı yatırımları 
ile destek sağlanarak, hizmetlerin kalitesi ve 
verimliliği artırılmıştır.

4.3.7.3 Soğuk Hava Depolu Arama 
Hangarları

Gümrük kapılarında şüpheli veya risk taşıyan 
araç ve konteynerler üzerinde birimlerimizin fiziki 
arama kabiliyetlerinin es üst seviyeye çıkarılması 
amacıyla, teknolojik imkânlardan optimum 
düzeyde faydalanarak, içerisinde soğuk zincire 
tabi yüklerin muhafaza edileceği soğuk hava 
depolarının bulunduğu, araçlardan eşyanın seri 
bir yapıda indirilmesine imkan tanıyacak teknik 
ünitelerle beslenen, araca ve konteynere ait 
tüm detayların incelenebilmesine uygun şekilde 
inşa edilen arama hangarlarımızda ticari akışı 
aksatmayacak bir yapıda hızlı, etkili ve nitelikli 
olarak görev yapılmaktadır.

4.3.7.4 Nezarethane, Mülakat ve İfade Alma 
ile Teşhis Odaları

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 
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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. 

4.3.8 Havayolu Beyan Formu Projesi
Proje kapsamında; Gümrük Yönetmeliği 

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

5

Basın
Haberleri
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30.01.2019
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03.02.2019



faaliyet raporu 2019

104

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

15.02.2019
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23.02.2019

DOKUZ SÜTUN
YEREL
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https://muhafaza.ticaret.gov.tr/ESKİŞEHİR ŞEHİR
YEREL

03.03.2019
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08.03.2019

SON HABER
YEREL
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https://muhafaza.ticaret.gov.tr/ ANKARA 
GAZETESİ

YEREL

15.03.2019
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12.04.2019
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16.04.2019
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 18.04.2019
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https://muhafaza.ticaret.gov.tr/ DOST ARTVİN
YEREL

04.05.2019
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05.05.2019
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https://muhafaza.ticaret.gov.tr/ ÇORLU
YEREL

06.05.2019
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30.05.2019
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16.06.2019
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13.07.2019
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01.08.2019
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30.07.2019
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28.08.2019
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21.08.2019
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07.09.2019
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31.08.2019



faaliyet raporu 2019

124

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

9.9.2019

ANKARA 
GAZETESİ

YEREL



125

8.9.2019



faaliyet raporu 2019

126

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

21.9.2019



127

12.9.2019



faaliyet raporu 2019

128

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

25.9.2019



129

22.9.2019



faaliyet raporu 2019

130

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

14.10.2019



131

VAN OLAY
YEREL

4.10.2019



faaliyet raporu 2019

132

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

20.10.2019



133

SON HABER
YEREL

19.10.2019



faaliyet raporu 2019

134

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

25.11.2019



135

BURSA ŞEHİR
YEREL

7.11.2019



faaliyet raporu 2019

136

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

4.12.2019

SON HABER
YEREL



137

1.12.2019



faaliyet raporu 2019

138

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

8.12.2019



139

7.12.2019



faaliyet raporu 2019

140

https://muhafaza.ticaret.gov.tr/ SON HABER
YEREL

13.12.2019



141

12.12.2019



faaliyet raporu 2019

142

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

14.12.2019



143

İSTANBUL
GÜNLÜK YEREL

19.12.2019



faaliyet raporu 2019

144

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

31.12.2019



145

31.12.2019



faaliyet raporu 2019

146

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




