
“ Vatanını En Çok Seven,
Görevini En İyi Yapandır.”
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SUNUŞ

Mehmet MUŞ
Ticaret Bakanı

Ticaret Bakanlığı olarak bir yandan ülkemiz ticaretinin dünyadaki konumunu koruyup 
geliştirmek için çalışırken, diğer yandan güçlü milli ekonomimizi tehdit eden kaçakçılık 
faaliyetlerine karşı bütün imkânlarımızla mücadele ediyoruz. 

2021 yılı da bir önceki yıl gibi pandeminin küresel etkilerinin devam ettiği ve dünya ekonomi-

sinin yaralarını sarmaya çalıştığı bir yıl oldu. Buna rağmen, Gümrük Muhafaza personelimizin 

yoğun mesaisi ve tükenmez gayreti sayesinde kaçakçılıkla mücadelede gurur duyduğumuz sonuç-

lara ulaşarak, ticarette haksız rekabet ortamının oluşmasına ve ciddi vergi kayıplarının yaşanma-

sına engel olduk. 
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7/24 durmaksızın yürüttüğümüz kaçak-

çılıkla mücadele faaliyetleri ile 2021 yılında 

7 milyar 750 milyon TL değerinde kaçak eşya 

yakalaması gerçekleştirdik. Uyuşturucu, tütün 

ve tütün mamulleri ile akaryakıt başta olmak 

üzere toplumumuzun sağlığını ve refahını he-

def alan yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülme-

sini engelledik. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 

toplam 10,8 ton uyuşturucu madde ve 44,5 ton 

uyuşturucu yapımında kullanılan ara kimyasal 

ele geçirdik. 

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede elde 

ettiğimiz başarıları ileriye taşımak amacıyla 

Bakanlığımız koordinesinde tüm mücadeleci 

birimlerin katkıları ile hazırlanan “Akaryakıt 

Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler” 

konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ge-

nelgesi ile Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücade-

le Eylem Planı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

tensipleriyle yürürlüğe girdi. Tütün ve tütün 

mamulleri başta olmak üzere diğer ticari eşya 

grubunda da yasadışı ürün ticaretini engelle-

mek adına caydırıcı her türlü tedbiri aldık ve 

ciddi sonuçlar elde ettik.

2021 yılında da kaçakçılıkla mücadele fa-

aliyetlerini yürütürken, yasal ticaretin akışı-

nı bozmamak için çağın gerektirdiği teknik ve 

beşeri donanıma sahip olacak yatırımlarımıza 

devam ettik. Ülkemizin teknoloji yatırımları-

na ve milli ürün geliştirme çalışmalarına katkı 

sağlayarak bu alanda öncü kuruluşlarımızla iş 

birlikleri yürüttük.

Beşeri kapasitemizin hem nitelik hem de 

nicelik olarak gelişimine önem veriyor, ih-

tiyaç duyulan her alanda personelimizi des-

tekliyoruz. Her sene kaçakçılık trendlerine 

paralel olarak güncellenen ve çeşitlenen eği-

timlerimizle insan kaynağımızın gelişmesine 

ve uyum sağlamasına önem veriyor, yaptığı-

mız yatırımların karşılığını sahada alıyoruz.

Kaçakçılıkla mücadelede verdiği emek-

le geçtiğimiz yılda da göğsümüzü ka-

bartan kolluk personelimiz başta olmak 

üzere Gümrükler Muhafaza Genel Müdür-

lüğünün tüm çalışanlarına,  katkı sağlayan 

Bakanlığımızın tüm birimlerine ve ulusal 

ve uluslararası alandaki paydaşlarımıza te-

şekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da hep 

birlikte uyum içerisinde ve başarı ile bu müca-

deleyi sürdürmeyi temenni ediyorum.
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SUNUŞ

Sezai UÇARMAK
Bakan Yardımcısı

Gümrük idaresi, bir taraftan gümrük iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırıl-
ması için çaba sarf ederken diğer yandan da uluslararası ticaretin güvenliğinin sağlan-
ması ve haksız rekabetin engellenmesi için önlemler almaktadır.

Dış ticaret işlemlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesini teminen Bakanlığımızın bütün birim-

leri mevzuat hazırlanmasından uygulama süreçlerinin yönetimine kadar bir ahenk içinde çalış-

malarını sürdürmektedir.  

Bakanlığımızın günün gereklerine göre geliştirip, dönüştürerek belirlediği ticaret ve gümrük 

politikaları, milli ekonomimizin küresel ticaretten aldığı payı artırarak ülkemizi uluslararası ti-

caretin en önemli aktörlerinden biri haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
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Gümrük Muhafaza Teşkilatımız, dürüst ticaret 

erbabını haksız rekabete, ülke ekonomimizi 

yasadışı ticaretten kaynaklanan vergi kaybına 

karşı korumak için de çalışmaktadır. 

Bakanlığımız personelince ülke çapında yü-

rütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri ile 

pandeminin yarattığı küresel ticaretteki da-

ralma ve yavaşlamaya rağmen başarılı bir yılı 

daha geride bıraktık.

2021 yılında teknik cihazlarla ve çeşit-

li alanlarda verdiğimiz eğitimlerle gelişimini 

desteklediğimiz ve aldığımız yeni personeller-

le kapasitesini artırdığımız gümrük muhafaza 

personelinin dünya gümrük idareleri arasında 

sahip olduğu ayrıcalıklı yeri korumaya önem 

veriyoruz. Yaptığımız teknik ve beşeri yatırım-

ların karşılığını gümrük sahalarında yapılan 

önemli yakalamalarla alıyoruz; 2021 yılında 

önceki yıla göre, yakalanan kaçak eşya değe-

rinde %76 artış kaydederek toplam 7 milyar 

750 milyon TL değerinde kaçak eşya yakala-

ması gerçekleştirildi.

Ülkemizin geleceği gençlerimizin sağlığına 

yönelik tehditlerin en büyüğü olan ve ailele-

rin hayatını karartmasının yanı sıra terör ör-

gütlerinin en önemli finansman kaynağı olan 

uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz amansız 

mücadele sonucunda toplam 10,8 ton uyuştu-

rucu madde ve 44,5 ton uyuşturucu madde ya-

pımında kullanılan ara kimyasal ele geçirerek 

zehir tacirlerine geçit vermedik. 

Toplum sağlığının önemli düşmanlarından 

olan tütün ve tütün ürünleriyle ilgili olarak ise 

aldığımız caydırıcı önlemlerle vergi kaybına 

engel olmak için mücadele ediyoruz. Ayrıca 

alkollü içkiden değerli madenlere, gıda ürün-

lerinden elektronik ürünlere kadar çok çeşitli 

eşya türünde yakalamalar gerçekleştirirken, 

doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı ülke dışına 

kaçırmaya çalışan kaçakçılara göz açtırmadık. 

Bu raporla 2021 yılında kaçakçılıkla müca-

delede ortaya koyduğumuz çabanın öne çıkan 

kısımlarını ortaya koyarken, çalışmalarımıza 

katkı sağlayan, Bakanlığımızın bütün birimleri 

ile ulusal ve uluslararası alandaki tüm paydaş-

larımıza teşekkür ediyor; Gümrük Muhafaza 

personelimizin başarılarının 2022 yılında da 

artarak devam edeceğini ümit ediyorum. 
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Kaçakçılıkla mücadele, toplum sağlığının korunması, vergi kaybının önlenmesi ve piya-
sada haksız rekabete engel olunması açısından, ülkemiz için büyük önem arz eden ko-
nulardan birisidir. Bizler, Gümrük Muhafaza Teşkilatı olarak, kaçakçılıkla mücadelede 
köklü tarihimizden aldığımız güçle durmaksızın çalışıyoruz. Bu kapsamda beşeri ve tek-
nik kapasitemizi daha da geliştiriyoruz. Atılan adımlar ve ortaya konan öz veri ile 2021 
yılında kaçakçılıkla mücadelede büyük bir başarıya imza attığımıza inanıyoruz. 

Elinizde tutuğunuz dokümanda, 2021 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı veriler bula-

caksınız. İfade edilen çalışmaları kısaca özetlemek gerekirse; yıl boyunca yapılan başarılı operas-

yonlar neticesinde, bir önceki yıla oranla %76 artışla, 7 milyar 750 milyon TL değerinde kaçak 

eşya ele geçirdik. 

SUNUŞ

Murat YAMAN
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü
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Yürüttüğümüz kaçakçılıkla mücadelenin 

yoğunlaştığı alanların başında yasa dışı uyuş-

turucu ticareti geldi.  2021 yılı bu alanda elde 

edilen başarılara yenilerinin eklediği, tarihi 

yakalamalara imza atılan bir yıl oldu.  Yıl içeri-

sinde gerçekleştirilen operasyonlarla 10,8 ton 

uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca toplam 44,5 

ton ağırlığında uyuşturucu yapımında kulla-

nılan ara kimyasalın uyuşturucu tacirlerinin 

eline geçmesi önlenerek bunlarla üretilecek 

tonlarca uyuşturucun da piyasaya sürülmesi 

engellendi. 

Diğer taraftan, gümrük kapıları başta ol-

mak üzere ülkemizin genelinde gerçekleştiri-

len operasyonlarda, milli ekonomimize büyük 

zarar verme riski bulunan ticari eşya kaçakçılık 

girişimleri engellendi. Söz konusu ticari eşya-

lardan uygun olanlar ekonomimize kazandırı-

lırken büyük oranda vergi kaybı da önlendi.  

Bu kapsamda Bakanlığımız koordinasyo-

nunda yürütülen ve ilgili tüm devlet organla-

rının uyum içerisinde hareket ettiği akaryakıt 

kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları, kaçakçı-

lıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin 

ve uyumun önemini bir kez daha gözler önü-

ne serdi. Akaryakıt Özel Ekibince 2021 yılında 

yürütülen incelemelerde; 10,4 milyar TL de-

ğerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 

4.1 milyar TL kamu zararına sebep olundu-

ğu tespit edildi. Ayrıca ülke genelinde yapılan 

denetim ve operasyonlar neticesinde, 785 ton 

kaçak akaryakıta el konuldu. 

Bununla birlikte, ülkemizde ve dünyada 

sıklıkla karşılaşılan kaçakçılık türlerinden si-

gara ve alkollü içki kaçakçılıklarında da per-

sonelimizin etkin mücadelesi sonucu önemli 

yakalamalara imza atıldı. Yıl boyunca toplam 

3,7 milyon paket sigara ile kaçak sigara üreti-

minde kullanılan 24,5 milyon adet makarona 

el konuldu, toplam 44,6 bin litre kaçak alkollü 

içki ele geçirildi. 

Bu ürünlerin yanı sıra gıdadan elektronik 

eşyaya, tekstil ürünlerinden makine aksamı-

na, tarihi eserden nesli tehlikedeki hayvanlara 

kadar pek çok alanda, tespiti oldukça zor yön-

temlerle gerçekleştirilen kaçakçılık girişimle-

ri, alanında uzmanlaşmış, son teknoloji ürünü 

teknik cihazlarla desteklenen Gümrük Muha-

faza personelimiz tarafından engellendi.

Bu başarıda büyük pay sahibi personelimi-

zin mesleki gelişimine verdiğimiz büyük önem 

dolayısıyla yıl boyunca meslek içi eğitimlere 

devam ettik.  Bu kapsamda adli kolluk ve istih-

barat konuları başta olmak üzere çeşitli alan-

larda 88 program dahilinde düzenlenen eği-

timlere 3.503 Muhafaza Memuru tarafından 

katılım sağlandı. 

Uyuşturucu risk analizi ve operasyonların-

da uzmanlaşmış NARKOKİM ekipleri, deniz ve 

liman operasyonlarında uzmanlaşmış Gemi 

Arama, Deniz Devriye ve Konteyner Kontrol 

Ekipleri, Araç ve Konteynerlera gizlenen yasa 

dışı maddeleri fiziki müdahalesiz tespit edebi-

len X-Ray Operatörleri ve Dedektör Köpek İda-

recileri, delil toplamada ve suç mahalli anali-

zinde uzman Olay Yeri İnceleme Ekipleri ile suç 

unsuru analizini başarı ile gerçekleştiren Kri-

minal Laboratuvar çalışanlarımız, kaçakçılıkla 

mücadelenin ana omurgasını oluşturmaya de-

vam etti. Ayrıca soruşturmaları yürütüp fezle-
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ke hazırlayan, istihbarat toplayıp değerlendi-

ren personelimizin yanı sıra Komuta Kontrol 

Merkezi ve Köpek Eğitim Merkezinde görevli 

personelimiz sayesinde operasyonlarda etkin-

lik arttırıldı ve elde edilen başarılara yenileri 

eklendi. 

Ayrıca 2021 yılı içerisinde yürütülen Ar-Ge 

projelerinde de büyük mesafe kat edildi. Yer-

li ve milli kaynaklarla araç konteyner tarama 

sistemleri üretilmesini hedefleyen ve Savunma 

Sanayi Başkanlığı ile yürütülen MİLTAR Proje-

sinde sona yaklaşıldı, tarama sistemlerinden 

aktarılan görüntüleri merkezi olarak, akıllı öğ-

renme ve yapay zeka teknolojisiyle analiz edil-

mesini hedefleyen ve TÜBİTAK ile yürütülen 

Tarama Ağı Projesi büyük oranda tamamlandı, 

Bakanlığımız bilgi sistemlerindeki veriyi bü-

yük veri yaklaşımı ile analiz edecek ve bu ve-

rilerdeki risk unsurlarını belirleyecek Muhafız 

(Veri Yönetimi Sistemi) tamamlandı.

2021 yılında yakaladığımız başarı grafiğinin 

2022 yılında da devam etmesini diliyor, tüm 

mesai arkadaşlarıma, Bakanlık personelimize 

ve paydaşlarımıza özverili çalışmaları için te-

şekkür ediyorum. 
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Personel Sayısı

230 6.071

Tarama Sistemi
Operatörü  

478 53 24

Eğitim
Sayısı

Eğitim Alan
Personel

88 3.503

Dedektör Köpek
İdarecisi

187

Gemi Arama
Ekibi Personeli

Yolcu

Konteyner

Gemi

Ro-Ro

Yat

Uçak

Tren

Kara Taşıtları 

Dedektör Köpek
Eğiticileri

İnsan Kaynakları

İşlem Hacimleri

Aranan
Gemi Sayısı

1.149

Gemi Aramalarında
Ele Geçirilen Kaçak

Eşya

Milyon TL

6.423.664

Envanterdeki
Motorbot Sayısı

21

Gerçekleştirilen Deniz
 Devriye Faaliyeti (Saat)

2.461

Deniz Devriye Faaliyeti 
Kapsamında Gümrük

Kontrolü Sayısı

862 

Deniz Operasyonları

Toplam Yakalama (TL) 7.749.944.105

Ton Uyuşturucu
11

Ton Gıda
2.673

Litre Alkollü İçki
44.686

Adet Kültür Varlığı
4.442

Paket Sigara
3.714.295

Ton Akaryakıt
785

Yakalama Verileri

Adet Elektronik Sigara
75.490

Adet Makaron
24.511.596

Adet Sigara Kağıdı ve
Filtresi

14.449.664
Ton Uyuşturucu Yapımında 
Kullanılan Madde

45

74.484.073
7.716.252

85.420
12.817
8.484
474.348

1.955
7.495.009
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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 Mü-
dürlüğünden oluşan bir taşra teşkilat yapısı tesis 

edilmiştir. Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür-
lüklerine bağlı olarak görev yapan 166 Gümrük 
Müdürlüğü ve 32 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık 
ve İstihbarat Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca 
bu Müdürlüklere bağlı 164 Bölge Amirliği, 362 
Kısım Amirliği ve 35 Gümrük Muhafaza Kaçak-
çılık ve İstihbarat Bölge Amirliği bulunmaktadır.

1.2. İnsan Kaynakları
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 

asli görevlerini; toplum sağlığının gözetilmesi 
ve yasa dışı ticaretin önlenmesi başta olmak 
üzere, gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeni-
nin korunmasını sağlamak, bu alanları takip ve 
muhafaza ederek, gerektiğinde müdahalede bu-
lunmak ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 
yürütmek şeklinde sıralamak mümkündür.

Söz konusu görevin ifasında, mevcut insan 
kaynağının niteliği ve niceliği önem arz etmek-
tedir. Dolayısıyla Genel Müdürlüğümüz tara-

fından, personel sayısının artırılması amacıyla 
yeni atamalar gerçekleştirilirken, mevcut per-
sonele yönelik, hizmet içi eğitim faaliyetlerine 
öncelik verilmektedir.

2021 yılında Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğü merkez teşkilatında muhtelif un-
vanlarda 230 personel, taşra teşkilatında ise 
6.071 personel olmak üzere toplamda 6.301 per-
sonel bulunmaktadır. Personelin unvanlara göre 
dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Taşra Teşkilatı

362
Gümrük 

Muhafaza Kısım 
Amirliği 

32 
Gümrük 

Muhafaza 
Kaçakçılık 

ve İstihbarat 
Müdürlüğü35 

Gümrük 
Muhafaza 

Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge 

Amirliği 

166 
Gümrük 

Müdürlüğü

164
Gümrük 

Muhafaza Bölge 
Amirliği 

19
Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge 

Müdürlüğü 
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UNVANI PERSONEL 
SAYISI

Genel Müdür 1

Genel Müdür Yardımcısı 3

Daire Başkanı 8

Ticaret Uzmanı 31

Ticaret Uzman Yardımcısı 12

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürü 30

Şube Müdürü 5

Şef 8

Bölge Amiri 100

Kısım Amiri 314

Uzman 1

Muhafaza Memuru 5.660

V.H.K.İ. 13

Veteriner 3

Memur 2

Bilgisayar İşletmeni -

Kaptan 45

Makinist 23

Gemi Adamı 39

İstatistikçi 1

Muayene Memuru 1

Teknisyen 1

TOPLAM 6.301

Öğrenim Durumu Sayısı Yüzde (%)

Ortaokul 6 0

Lise 102 2

Önlisans 72 1

Lisans 5.701 90

Yüksek Lisans 417 7

Doktora 3 0

TOPLAM 6.301 100

Merkez Teşkilatında Görevli Personel Sayısı Taşra Teşkilatında Görevli Personel Sayısı

Merkez ve Taşra Teşkilatında
Görevli Toplam Personel Sayısı

Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personelin 
Öğrenim Durumu

2020 20202021 2021

205 5.710

230 6.071
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Kaçakçılıkla mücadele alanında etkili ve ve-
rimli çalışmaların yürütülmesi amacıyla değişen 
kaçakçılık trendlerine dair farkındalığın oluş-
turulmasını, olay inceleme ve soruşturma tek-
niklerinin geliştirilmesini ve teknik araç ve sis-
temlerin kullanımının öğrenilmesini te-minen, 
Gümrük Muhafaza personeline yönelik hizmet 
içi eğitimler düzenlenmektedir. Söz konusu eği-
timlere, pandemi süreci kapsamında alınan üst 
düzey tedbirlerle azami oranda devam edilmiş-
tir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, 
2021 yılı içerisinde icra edilen eğitim faaliyet-
leri kapsamında; 24’ü yüz yüze, 9’u çevrimiçi 
olmak üzere, 33 farklı alanda düzenlenen, 88 
eğitim programına 3.503 kursiyer katılım sağ-
lamış olup, 2.171 kursiyer çevrimiçi, 1.273 kur-
siyer ise yüz yüze eğitim almıştır. 2021 yılında 
Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yer 
almaktadır.

2021 YILI EĞİTİMLERİ

Sayı Konusu Düzenlenme 
Sayısı

Kursiyer 
Sayısı

Yüzyüze/ 
On-Line

1 Havayolu Beyan Sistemi Eğitimi 1 9 online

2 Bölgesel Yayılmanın Önlenmesinin Finansmanı Çalıştayı 1 3 online

3 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk EximBank)'nin Tanıtımı ve 
Faaliyetlerine İlişkin Mevzuatı 1 4 online

4 Yolcu Kontrollerinde Risk ve Davranış Analizi Eğiticilerin Eğitimi 1 15 online

5 Yolcu Kontrollerinde Operasyonel İşleyiş Eğiticilerin Eğitimi 1 15 online

6 İnsansız Hava Aracı (Drone) Pilot Eğitimi 1 4 yüz yüze

7 İleri Düzey Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi 7 179 yüz yüze

8 Konteyner Kontrol Eğitimi 4 63 yüz yüze

9 Gemi Arama Eğitimi 4 39 yüz yüze

10 İstihbarat Bilgi Sistemi (İBS) Kullanıcı Eğitimi 6 33 yüz yüze

11 Deniz Taşıtları ile Yapılan Akaryakıt Kaçakçılığı Yöntemleri 1 10 yüz yüze

12 Araç ve Konteyner Tarama Sistemi Eğitimi 5 37 yüz yüze

13 Açık Kaynak İstihbarat Eğitimi 2 24 online

14 Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi 1 9 yüz yüze

15 Yolcu Kontrollerinde Risk ve Davranış Analizi Eğitimi 3 75 yüz yüze

16 Yolcu Kontrollerinin Operasyonel Yönleri 3 71 yüz yüze

17 İletişim Becerileri ve Protokol Kuralları 3 60 yüz yüze

18 Nakit Kontrolleri Eğitimi 10 240 yüz yüze ve online

19 Havalimanlarında Kargo Kontrollerinde Risk Analizi Eğiticilerin Eğitimi 1 30 yüz yüze

20 Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı Kullanıcı Eğitimi 1 7 yüz yüze

21 Karar Destek Sistemi (KDS) Kullanıcı Eğitimi 1 6 yüz yüze

22 Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Arama Teknikleri (ABGEN) 1 1 online

23 Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü Mevzuat Eğitimi 3 73 yüz yüze

24 Açık Kaynak İstihbarat Eğitimi 2 38 yüz yüze

2021 Yılında Gerçekleştirilen Eğitimler
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1.3. Mevzuat ve Uygulama   
2021 yılında, kaçakçılıkla mücadele ça-

lışmalarında etkinliği ve verimliliği arttırmak 
amacıyla birtakım mevzuat düzenlemeleri ya-
pılmıştır. Bu kapsamda;

• 2020/1 sayılı Yolcu Beraberi Altın Kontrolle-
ri Konulu Genelgenin Yürürlükten Kaldırıl-
ması Hakkında Genelge yürürlüğe girmiştir.

• Yasa dışı uyuşturucu trafiğinin önlenme-
si ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar 
kapsamında, 2021/2 sayılı Narkotik Suçlarla 
Mücadele Genelgesi yayımlanmıştır.

• 28/7/2021 tarihli ve 35551 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 
3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük Perso-
neli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 39’uncu madde-
sinde belirtilen personele, gümrük hizmeti-
nin ve kaçakçılıkla mücadele görevinin ifası 
kapsamında para ödülü verilmesine imkân 
sağlanmıştır. Konu ile ilgili usul ve esasla-
rın belirlenmesi amacıyla 25/11/2021 tarih-

li ve 31670 sayılı Resmî Gazete’de “Ticaret 
Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılık-
la Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül 
Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

• Son dönemde artan düzensiz göç hareket-
lerine karşın, ilgili gümrük kapılarında ge-
rekli tüm önlemlerin alınması, bu doğrul-
tuda teknik cihaz, bilgi sistemleri ve insan 
kaynağından azami ölçüde faydalanılmasını 
teminen, 2021/3 sayılı Düzensiz Göç Hare-
ketleri Genelgesi 9/9/2021 tarihinde yayım-
lanmıştır.

• Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele sürecinde 
etkinliği ve verimliliği arttırmak, ilgili ku-
rumlar arası gerekli iş birliği ve koordinas-
yonu sağlamak amacıyla hazırlanan “Akar-
yakıt Kaçakçılığı İle Mücadeleye Yönelik 
Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genel-
gesi” 6/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır.

• Bakanlığımız ile Türkiye Enerji, Nükleer ve 
Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ara-
sında “Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Enerji, 

25 Lloyd's List Intelligence Eğitimi 1 15 yüz yüze

26 Temel Kolluk Eğitimi 2 181 yüz yüze

27 Deniz Devriye eğitimi 1 8 yüz yüze

28 Akaryakıt Kaçakçılığı İle Mücadele 1 59 yüz yüze

29 Yolcu Davranış Tespiti Eğitimi 1 12 online

30 Yolcu Davranış Tespiti Eğitimi 1 12 yüz yüze

31 SIMFOX Programı Eğitimi 1 10 yüz yüze

32* Adli Kolluk Eğitim Programı 1 2.088 online

33 Dedektör Köpek Eğitimleri 15 73 yüzyüze

TOPLAM 88 3.503

* Adli Kolluk Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra 
birimlerinde görevli adli kolluk personelinin görev alanına yönelik hazırlanan ve 3 haftalık süre ile Bakanlığımız Eğitim 
Merkezinde yüz yüze gerçekleştirilmekte olan Adli Kolluk Eğitim Programı, Covid-19 tedbirleri kapsamında online olarak 
düzenlenmeye başlamıştır. Personel Genel Müdürlüğünce, ilgili personele EYS üzerinden eğitim ataması yapılmıştır.
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Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Ara-
sında Radyasyon Sistemlerine İlişkin İş Bir-
liği Protokolü” imzalanmıştır. 

Söz konusu mevzuat değişikliklerinin yanı 
sıra;

• Gümrük Muhafaza personelinin fiili hizmet 
süresi zammından (yıpranma) faydalandı-
rılmasını teminen “5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
Değişiklik Taslağı” hazırlanmıştır.

• Gümrük Muhafaza araçlarının geçiş üs-
tünlüğü hakkının korunması amacıyla ha-
zırlanan “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar 
Hakkında Yönetmelik Hakkında Değişiklik 
Taslağı” İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.

• Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü-
ğü merkez teşkilatında görevli muhafaza 
hizmetleri sınıfı personelin resmi kıya-
fet giymesi yönünde düzenleme yapılması 

amacıyla hazırlanan “4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nda Değişiklik Taslağı” Bakanlığı-
mızın ilgili birimlerine iletilmiştir.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli-
nin Silah Taşıma, Bulundurma ile Kullanım 
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin gü-
nün şartlarına göre revize edilmesi amacıy-
la yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam 
etmektedir.  

• Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi-
nin güncel koşullara göre revize edilmesi 
çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu 
Yönergede değişiklik yapılmasını takiben 
“Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
Köpek Eğitim Merkezi Şubesi Görev ve Ça-
lışma Yönergesi” ile “Dedektör Köpek İda-
recileri ve Köpeklerin Çalışma Yönergesi” 
ve “Köpek İdarecisi El Kitapçığı”nın çıkarıl-
ması planlanmaktadır. 

1.4. Kolluk Faaliyetleri
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
164’üncü maddesi gereğince, ülkemizdeki dört 
adli kolluk biriminden biri olarak görev yap-
maktadır. Gümrükler Muhafaza Genel Müdür-
lüğünün taşra teşkilatında görevlendirilen top-
lam 2.187 adli kolluk personeli; 32 adet Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri 
(KİM) ile bağlantılarında, Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin olma-

dığı yerlerde ise Gümrük Müdürlükleri bünye-
sinde görev ifa etmektedir.

Adli kolluk personelinin 478’i araç ve kon-
teyner tarama sistemi (X-Ray) operatörü, 187’si 
dedektör köpek idarecisi, 24’ü dedektör köpek 
eğitmeni, 31’i deniz devriye, 53’ü gemi arama, 
62’si konteyner kontrol, 392’si NARKOKİM, 28’i 
olay yeri inceleme personeli ve 13’ü ZBV opera-
törü olarak görev yapmaktadır.
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Adli Kolluk Portalı (Bilişim Sistemi)

Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasın-
da imzalanan “UYAP Kolluk Bilişim Sisteminin 
Kullanılmasına Dair Protokol” çerçevesinde, 
Genel Müdürlüğümüzün adli kolluk birimle-
rinin Adli Kolluk Bilişim Sistemine entegras-
yonu sağlanmıştır. Bu bağlamda, Genel Mü-
dürlüğümüz bünyesinde görev yapan tüm 
adli kolluk personeli sisteme tanıtılmış olup, 
adli kolluk işlemlerinin tamamı, Adli Kolluk Bi-
lişim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Adli Kolluk Portalı, adli kolluk personelinin 
yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırladı-
ğı belgeleri sistem üzerinde oluşturulan fezleke 
ekinde, elektronik imza ile doğrudan Cumhuri-
yet Savcılığına iletilmesinde kullanılmaktadır. 
Bununla birlikte, bahsi geçen Portal aracılığıyla, 
Bakanlığımızın taraf olduğu davalarda Adalet 
Bakanlığı tarafından sisteme yüklenen kararlar 
ile davaların bulunduğu aşamanın personelimiz 
tarafından anlık görülebilmesi için UYAP Kurum 
Portal Web Servisi hizmetinden faydalanılmak-
tadır.

ADLİ KOLLUK SAYISI

KİM MÜDÜRÜ 28

BÖLGE AMİRİ 43

KISIM AMİRİ 131

MUHAFAZA MEMURU 1.638

SÖZLEŞMELİ MUHAFAZA MEMURU 347

TOPLAM 2.187

Bakanlığımızda Görev Yapan Toplam Adli Kolluk 
Sayısı 

SIRA NO ADLİ KOLLUK BRANŞ DAĞILIMI SAYI

1 X-RAY OPERATÖRÜ 478

2 DEDEKTÖR KÖPEK İDARECİSİ 187

3 DEDEKTÖR KÖPEK EĞİTMENİ 24

4 DENİZ DEVRİYE 31

5 GEMİ ARAMA 53

6 KONTEYNER KONTROL 62

7 NARKOKİM 392

8 OLAY YERİ İNCELEME 28

9 ZBV OPERATÖRÜ 13

TOPLAM 1.268

Adli Kolluk Personelinin Branş Dağılımı
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BÖLÜM 2
Kaçakçılıkla 

Mücadele
Faaliyetleri
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2.1. Yasa Dışı Uyuşturucu Ticareti ile Mücadele 
Yasa dışı uyuşturucu ticareti, kişi, aile ve 

toplum sağlığını tehdit ederken, terör ve orga-
nize suç örgütlerinin en büyük finansman kay-
naklarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, yasa dışı 
uyuşturucu ticaretinin önlenmesi konusuna ön-
celik verilmekte, uyuşturucu maddelerin ülke 
sınırından girişine engel olunarak söz konusu 
yasa dışı arzın ilk aşamada durdurulması hedef-
lenmektedir. Gümrükler Muhafaza Genel Mü-
dürlüğü tarafından 2021 yılında;

• Risk analizi, profilleme, hedefleme ve kont-
rol kapasitesinin geliştirilmesi,

• Ulusal, bölgesel ve küresel kaçakçılık trend-
lerine yönelik analizlerin artırılması,

• İdari, beşeri ve teknik kapasitenin güçlendi-
rilmesi, 

• Personelin eğitim seviyesinin, uzmanlaşma 
ve tecrübe düzeyinin artırılması, personel 
tarafından kullanılan teknik cihaz ve ekip-
man kapasitesinin güçlendirilmesi,

• Ulusal ve uluslararası iş birliği ve istihbarat 
kapasitesinin artırılması 

 çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Etkin mücadele stratejisinin önemli bir bile-
şeni olarak, sınır kapıları ile diğer gümrüklü yer 
ve sahaların uyuşturucu kaçakçılığı bakımından 
risk durumları sürekli olarak analiz edilmek-
tedir. Bu kapsamda, riskli olarak değerlendiri-
len gümrük kapıları, hava ve deniz limanları ile 
posta ve kargo işleme merkezleri, ileri teknolo-
jiye sahip tarama sistemleri, narkotik ve kimya-
sal madde tespit ve teşhis cihazları başta olmak 
üzere gelişmiş tarama ve tespit teknolojileri ile 
donatılmıştır. Ayrıca uyuşturucu maddelerin 
gümrük kapılarımızdan geçişinin önlenmesi 
ve tespiti amacıyla, 2021 yılında, Kapıkule Sı-
nır Kapısı’nda “Araç Altı Görüntüleme Sistemi” 
hizmete alınmıştır. Sistemin riskli olarak değer-
lendirilen diğer idarelerimizde de kullanımının 
yaygınlaştırılmasına yönelik planlama yapıl-
mıştır.

n  Araç Altı Görüntüleme Sistemi
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Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede uz-
manlaşmanın artırılması ve bu alandaki idari 
kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, 2018 yılında 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünye-
sinde Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi kurul-
muştur. Diğer taraftan, taşra idarelerinde daha 
etkin ve uzmanlaşmış bir mücadele gücü elde 
edilerek idari, beşerî ve teknik kapasitenin artı-
rılmasını teminen, Bakanlığımız taşra idareleri 
bünyesinde 31 adet NARKOKİM Kısım Amirliği 
kurulmuştur. Mücadele sürecinde nitelikli insan 
kaynağının öneminden hareketle, tüm gümrük 
idarelerimizde, uyuşturucu konusunda uzman 
ve eğitimli NARKOKİM personeli görevlendiril-
miş, söz konusu personelin uyuşturucu madde-
ler ve mücadele yöntemleri konusunda uzman-
laştırılması hedeflenmiştir. 

2021 yılı itibarıyla 396 NARKOKİM perso-
neli görev yapmakta olup personel temel ve ileri 
düzey narkotik suçlarla mücadele eğitimlerine 
tabi tutulmakta, görevli oldukları sahada uy-
gulamalı ve operasyonel eğitim çalışmalarına 

dâhil edilmektedir. 2021 yılı eğitim programı 
kapsamında 7 idarede görevli toplam 179 per-
sonele “İleri Düzey Narkotik Suçlarla Mücadele 
Eğitimi” verilmiştir. Eğitim kapsamında, uyuş-
turucu madde trendleri, risk analizi, profilleme 
ve hedefleme dinamikleri, veri tabanları ve bi-
lişim sistemlerinin bu alanda etkin kullanımı ile 
saha uygulamaları konularında uzmanlaşması 
hedeflenmiştir. Eğitim faaliyetlerine farklı taş-
ra idarelerinden personel katılım sağlamış olup 
katılımcı birimler arasında narkotik suçlarla 
mücadele konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı 
gerçekleştirilmiştir.

Yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele 
noktasında, Gümrük Muhafaza merkez birimle-
rince yürütülen küresel, bölgesel, ulusal ve bi-
rim bazındaki analizlere, ulusal ve uluslararası 
istihbarat ve iş birliği çalışmalarına, operasyon-
lara ilişkin koordinasyon işlemlerine ve NAR-
KOKİM faaliyetlerine büyük önem verilmekte 
olup, söz konusu çalışma ve faaliyetlerin hayata 
geçirilmesi ve koordinasyonu açısından gerekli 

n  Gümrük Muhafaza NARKOKİM Personeli
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değerlendirmeler yapılmakta, taşra birimlerin-
ce ihtiyaç duyulan destek sağlanmaktadır.

Ayrıca, küresel düzeyde yasa dışı uyuştu-
rucu ticareti rotaları, taşıma türleri ve gizleme 
yöntemlerine yönelik trend analizleri gerçek-
leştirilmekte olup 2021 yılında bu analizler ne-
ticesinde düzenlenen 6 adet rapor, taşra idare-
lerimize iletilmiştir. 

Uyuşturucuya ilişkin suçlarla mücadelede, 
ulusal düzeyde görevli tüm kurumların katılı-
mıyla yürütülen çalışmalara önem verilmekte-
dir. Bu kapsamda Bağımlılık ile Mücadele Ku-
rulları faaliyetlerine ve 2018-2023 Bağımlılık ile 
Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalış-
malarına, 2021 yılında da düzenli katılım sağ-
lanmış, Eylem Planı kapsamındaki sorumluluk-
lar yerine getirilmiştir.

Narkotik suçlarla mücadelede uluslararası 
iş birliği çerçevesinde, başta Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Avrupa Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, Dünya 
Gümrük Örgütü ve Güneydoğu Avrupa Kanun 
Uygulama Merkezi olmak üzere uluslararası, 
bölgesel ve ikili iş birliği süreçlerinde aktif rol 
üstlenilmektedir. 2021 yılında yürütülen ulusla-
rarası operasyonel iş birliği faaliyetleri çerçeve-
sinde Almanya, Hollanda, İngiltere ve Ukrayna 
ülkeleriyle uluslararası kontrollü teslimat uy-
gulamaları gerçekleştirilmiş ve 279 kg kokain, 2 
milyon adet captagon hap ile 4,3 ton uyuşturucu 
yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçi-
rilmiştir.

Coğrafi konumu gereği ülkemiz, yasa dışı 
uyuşturucu ticareti noktasında hem transit 
hem de hedef ülke olarak etkilenmektedir. Ay-
rıca dönemsel olarak değişim gösteren küresel 
parametre ve dinamikler, kendini sürekli yeni-
leyen bir mücadele stratejisi ve yapılanmayı zo-
runlu kılmaktadır. Bu doğrultuda, küresel CO-
VID-19 salgınının yarattığı yeni şartlar sürecin 
başlangıcından itibaren analiz edilerek, salgın 

döneminde ve sonrasında oluşabilecek etkiler, 
suç örgütlerinin yeni duruma adaptasyonuna 
ilişkin öngörüler, olası yeni kaçakçılık yöntem 
ve stratejileri merkezi düzeyde değerlendiril-
mekte, taşra idareleri alınması gereken tedbir-
ler doğrultusunda yönlendirilmektedir. Salgın 
nedeniyle son iki yılda küresel ticaret ve yolcu 
trafiğinde gerçekleşen azalmaya rağmen, alınan 
önlemler ve yeni şartlara hazırlıklı olunması 
neticesinde, uyuşturucu madde tespitlerindeki 
başarı, bir önceki yıla kıyasla 2021 yılında da ar-
tarak sürdürülmüştür.

“Analiz - uygulama - geliştirme - raporla-
ma” döngüsü içerisinde, gümrüklü yer ve saha-
larımızın her biri özelinde farklılaşan ihtiyaçlar 
dikkate alınmak suretiyle hayata geçirilen uyuş-
turucuyla mücadele stratejisine bağlı olarak, 
gümrük muhafaza birimlerimizce her geçen dö-
nem daha yüksek miktarda uyuşturucu madde-
nin ülkemize girişi önlenmektedir.

2021 yılında Gümrük Muhafaza birimlerince 
tespit edilen 544 adet olayda toplam 10.788 kg 
uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2021 yılın-
da, bir önceki yılda yakalanan uyuşturucu mad-
de miktarına kıyasla %11 artış kaydedilmiş olup 
kokain, afyon sakızı ve metamfetamin madde-
lerinin yıllık toplam yakalama miktarlarında re-
kor seviyeler görülmüştür.

Öne çıkan uyuşturucu madde türleri bazın-
da son iki yıllık dönem değerlendirildiğinde 2021 
yılında;

• Kokainde %60 artışla 2.344 kg,

• Eroinde %182 artışla 2.228 kg,

• Afyon sakızında %265 artışla 665 kg, 

• Captagonda 56 kat artışla 9,6 milyon adet,

• Metamfetaminde %64 artışla 743 kg 

 yakalama gerçekleştirilmiştir.

Gümrük Muhafaza birimlerimizce 2021 yı-
lında gerçekleştirilen yakalama miktarları in-
celendiğinde en büyük payın kokain ve eroin 



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

2021 Yılında Yakalanan Uyuşturucu Maddelerine İlişkin Oranlar 

2021 Yılında Yakalanan Uyuşturucu Türleri

KOKAİN

DİĞER

ECSTASY

AFYON SAKIZI

METAMFETAMİN

KHAT

ESRAR

CAPTAGON

EROİN

%22

%2

%4

%6

%7

%11

%12

%15

%21

Madde Türü 2019 2020 2021

Esrar 2.474 3.968 1.245

Ecstasy 410 1.330 466

Kokain 1.161 1.471 2.344

Eroin 2.259 792 2.228

Metamfetamin 36 454 744

Afyon Sakızı 519 182 665

Khat 36 1.368 1.166

Captagon 19 29 1.649

Diğer 1.763 129 281

Uyuşturucu Madde Toplamı 8.677 9.723 10.788

Asetik Anhidrit (Ara Kimyasal) 115 0 16.150

Sülfürik Asit (Ara Kimyasal) 0 0 24.100

Phenyl-2-Propanone-P-2-P (Ara Kimyasal) 0 0 4.300

Ara Kimyasal Toplamı 115 0 44550

GENEL TOPLAM 8.792 9.723 55.338

2019-2021 Yılları Uyuşturucu Madde Yakalamaları (Kg)
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maddelerine ait olduğu görülmektedir. Bu iki 
maddeyi esrar ve son dönemlerde yakalama 
miktarlarında büyük artış gözlenen captagon ile 
khat maddeleri izlemektedir. Yukarıdaki tabloda 
Gümrük Muhafaza birimlerimizce gerçekleşti-
rilen uyuşturucu yakalamaları toplu halde gös-
terilmektedir.

2021 yılında Gümrük Muhafaza birimlerin-
ce yürütülen kontrol ve operasyonlarda 30 farklı 
uyuşturucu madde türü ele geçirilmiştir. Ayrı-
ca Gümrük Muhafaza birimlerince 2021 yılında 

yeni bir tür sentetik kannabinoid madde tespiti 
gerçekleştirilmiş, İstanbul Havalimanında ele 
geçirilen maddenin Gümrükler Muhafaza Kri-
minal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan ana-
lizleri sonucunda daha önce bilimsel literatürde 
yer almayan yeni bir sentetik kannabinoid türü 
olduğu tespit edilerek literatüre dahil edilmiştir.

Uyuşturucuyla mücadelede 2021 yılında 
dikkat çeken trendlere aşağıda ana hatlarıyla yer 
verilmiştir.

Afyon Türevleri
2021 yılında ele geçirilen eroin miktarında 

1,8 kat, afyon sakızı miktarında ise 2,6 kat artış 
gerçekleşmiştir. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 
transit yük taşıyan bir tırda gerçekleştirilen 808 
kg eroin ve yine bir başka transit yüklü tırda ele 
geçirilen 462 kg sıvı eroin yakalamaları 2021 yı-
lının önemli tespitlerini oluşturmuştur.

Son üç yıllık dönemde gerçekleşen eroin ve 
afyon sakızı yakalamalarına ilişkin miktar ve 
olay sayısı verileri aşağıdaki grafiklerde gös-
terilmiş olup ele geçirilen uyuşturucu miktarı 
2020’deki dönemsel azalmayı takiben 2021 yı-
lında 2019 yılı gerçekleşmelerine yakın seyret-
miştir.

2019-2021 Yılları Uyuşturucu Madde Yakalaması

2019 2020 2021

8.679
9.723

10.788

TOPLAM MİKTAR (KG) TOPLAM OLAY SAYISI

325 329

544
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2019-2021 Yılları Eroin Yakalaması

n 808 Kg Eroin Yakalaması, Gürbulak.

2019 2020 2021

2.259 2.228

TOPLAM MİKTAR TOPLAM OLAY SAYISI

34

14 24

792
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Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştiri-
len 808 kg eroin yakalaması, ülkemiz sınır ka-

pılarında ele geçirilen en yüksek miktarlı eroin 
maddesi yakalaması olarak kayıtlara geçmiştir.

n 304 Kg Afyon Sakızı Yakalaması, Habur.

2019-2021 Yılları Afyon Sakızı Yakalaması

2019 2020 2021

182

TOPLAM MİKTAR (KG) TOPLAM OLAY SAYISI

21

22

519

66536
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Kokain
2021 yılında Gümrük Muhafaza birimlerin-

ce ele geçirilen kokain miktarında önceki yıla 
kıyasla yaklaşık %60 oranında bir artış gerçek-
leşmiştir. Yakalanan toplam kokain miktarı içe-
risinde, Mersin Limanı’nda bir hafta içinde ger-
çekleşen iki yakalama olayında ele geçirilen 1,7 
tonluk miktarın önemli bir payı bulunmaktadır. 

Son üç yıllık dönemde gerçekleşen kokain 
yakalamalarına ilişkin miktar ve olay sayısı ve-
rileri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.  

2021 yılında, Mersin Limanı’nda gerçekleş-
tirilen 1,3 ton kokain yakalaması, ülkemizde ele 
geçirilen en yüksek miktarlı kokain maddesi ya-
kalaması olmuştur.

n  1,3 Ton Kokain Yakalaması, Mersin.

2019-2021 Yılları Kokain Yakalaması

2019 2020 2021

1.161 1.471

2.344

TOPLAM MİKTAR (KG) TOPLAM OLAY SAYISI

30

52

61
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Captagon
2021 yılında captagon maddesine ilişkin 

tespit miktarında bir önceki yıla kıyasla 55 kat 
artış yaşanmıştır. Bu doğrultuda, 2021 yılında, 
İskenderun’da gerçekleştirilen 6,2 milyon adet 
captagon yakalaması ile söz konusu madde tü-
rüne ilişkin Tekirdağ’da gerçekleştirilen 2 mil-
yon adetlik captagon yakalaması önem arz et-
mektedir. 

Son üç yıllık dönemde gerçekleşen captagon 
yakalamalarına ilişkin miktar ve olay sayısı ve-
rileri aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 

2021 yılında, İskenderun Limanı’nda ger-
çekleştirilen yaklaşık 6,2 milyon adet captagon 
hap yakalaması ülkemizde en yüksek miktarlı 
yakalama olayı olarak kayıtlara geçmiştir.

n  6,2 Milyon Captagon Yakalaması, İskenderun.

2019-2021 Yılları Captagon Yakalaması

2019 2020 2021

8.679 9.723

TOPLAM MİKTAR (ADET) TOPLAM OLAY SAYISI

3

7
8

10.788
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Metamfetamin
Metamfetamin maddesine ilişkin inceleme, 

rapor ve tespitler, son dönemde bazı Asya ülke-
lerinde metamfetamin üretiminin yaygınlaştı-
ğına ve buna bağlı olarak ülkemizde yasa dışı arz 
ve tüketim pazarında artış riski bulunduğuna 
işaret etmektedir. Bu durum, Gümrük Muhafaza 
birimlerince gerçekleştirilen yakalamalara yan-
sımakta, maddenin toz ve kristal formlarının 
yanı sıra son dönemde likit formlarda tespitlerin 
olduğu da gözlenmektedir.

2021 yılında gerçekleştirilen yakalamalarda 
önceki yıla kıyasla %64 artışla 743 kg metam-
fetamin maddesi ele geçirilmiştir. Son üç yıllık 
dönemde gerçekleşen metamfetamin yakala-
malarına ilişkin miktar ve olay sayısı verileri 
aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.

2021 yılında, Gürbulak Gümrük Kapısı’n-
da gerçekleştirilen 463 kg sıvı metamfetamin 
maddesi yakalaması tek seferde ele geçirilen en 
yüksek miktarlı yakalama olmuştur.

2019-2021 Yılları Captagon Yakalaması

n  463 Kg Metamfetamin Yakalaması, Gürbulak.

2019 2020 2021

36

454

TOPLAM MİKTAR (KG) TOPLAM OLAY SAYISI

22 23

63

744
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Khat
Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen 

risk analizi ve uluslararası istihbarat faaliyet-
leri neticesinde khat cinsi uyuşturucu maddeye 
ilişkin olarak 2020 yılında ortaya çıkarılan gü-
zergahta 1.368 kg madde ele geçirilmişti. Bahse 
konu güzergahtaki hareketliliğin 2021 yılında da 
sürdüğü görülmekte olup İstanbul Havalimanı 
başta olmak üzere ülke genelinde 1.166 kg khat 
maddesi yakalanmıştır.

Son üç yıllık dönemde gerçekleşen khat ya-
kalamalarına ilişkin miktar ve olay sayısı verileri 
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2021 yılında, İstanbul Havalimanı’nda ger-
çekleştirilen 469 kg khat maddesi yakalaması 
ülkemizde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 
yakalama olarak kayıtlara geçmiştir.

n  469 Kg Khat Yakalaması, İstanbul.

2019-2021 Yılları Khat Yakalaması

2019 2020 2021

36

1.368

TOPLAM MİKTAR (KG) TOPLAM OLAY SAYISI

1

17

9

1.166



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

Uyuşturucu Yapımında Kullanılan Ara 
Kimyasal Maddeler

Gümrük Muhafaza birimlerince 2021 yılın-
da; 24,1 ton sülfürik asit, 16,2 ton asetik anhid-
rit, 4,3 ton P2P kimyasal maddesi olmak üzere 
toplam 44,5 ton ara kimyasal madde ele geçiril-
miştir.

Diğer Önemli Yakalamalar
2021 yılında Bakanlığımız bünyesinde ger-

çekleştirilen önemli uyuşturucu madde yakala-
malarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.

2021 yılında, Gürbulak Sınır Kapısı’nda ger-
çekleştirilen 462 kg likit eroin yakalaması ülke-
mizde en yüksek miktarlı likit eroin yakalama-
sıdır.

n  462 Kg Likit Eroin Yakalaması, Gürbulak.
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n  230 kg Skunk Esrar Yakalaması, Kapıkule.

n  12 ve 13: 16 ton Asetik Anhidrit Yakalaması, Kapıkule.
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2.2. Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele 
Akaryakıt; 5015 sayılı Petrol Piyasası Ka-

nununun 2/5’inci maddesinde, “Benzin türleri, 
nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, 
jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile Ku-
rum tarafından belirlenen diğer ürünler” olarak 
tanımlanmıştır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Müca-
dele Kanununun 2/1/c maddesinde ise “Benzin, 
gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaş-
tırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt 
ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol 
türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt 
yerine kullanılan diğer ürünleri” şeklinde daha 
kapsamlı bir tanımlamaya tabi tutulmuştur. 

Diğer taraftan, akaryakıt ürünleri, 4760 sa-
yılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında, 
“Petrol ve Petrol Ürünleri” başlıklı I sayılı lis-
tenin (A) Cetveli’nde akaryakıt cinsi eşya, (B) 
Cetveli’nde ise akaryakıt harici petrol ürünleri 
olarak sıralanmış olup ÖTV, ürün Gümrük Tari-
fe İstatistik Pozisyonu’na (GTİP) göre muhtelif 
tutarlarda ve maktu olarak tahsil edilmektedir.

Akaryakıt ithalatı, 5015 sayılı Kanun gere-
ğince, rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak 

ve ilgili kuruma bayi bilgileriyle birlikte verilen 
pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu 
bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri ta-
rafından gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraf-
tan, miktar ve kullanım itibarıyla ticari nitelik 
arz etmeyen ve 50 kilogramı geçmeyenler hariç 
olmak üzere; ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye 
sayılan akaryakıtın ithalat işlemleri, Bakanlığı-
mızca belirlenen ve miktar ölçümleri yapabile-
cek donanımı haiz gümrük idarelerinden yapı-
labilmektedir. 

Akaryakıt ihracatı; rafinerici, dağıtıcı ve ih-
rakiye teslimi lisansını haiz firmalar tarafından 
yapılmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen kati 
ihracatın yanı sıra 4458 sayılı Gümrük Kanu-
nu’nun 176’ncı maddesi gereğince serbest dola-
şımda bulunan yakıt ve yağlar ile kumanyaların 
dışarı sefere çıkan gemi, bot ve diğer taşıtlar ile 
hava gemilerine verilmesi ihracat hükmünde 
sayılmıştır. 

Akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünle-
rine ilişkin dış ticaret verileri aşağıdaki tablolar-
da yer almaktadır.

2019-2021 Yılları Akaryakıt Dış Ticaret Verileri (Bin Ton)

2019 2020 2021

42.418
38.465

42.598

10.251
7.769 7.521

İTHALAT İHRACAT
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2019-2021 yıllarına ait verilere bakıldığın-
da; yıllık ortalama 41.160 bin ton akaryakıt itha-
latı gerçekleştirildiği, 2020 yılında yaklaşık %10 
oranında bir düşüş yaşanmakla birlikte, 2021 
yılında 2019’a yakın miktarda, 42.598 bin ton 
ithalat işlemi yapıldığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu dönemde orta-
lama 8.513 bin ton akaryakıt ihraç edilmiş olup 
2020 yılı itibarıyla denizcilik yakıtlarının ihracat 
miktarında görülen düşüş, toplam ihracat mik-
tarına yansımıştır. 

2019-2021 Yılları Akaryakıt Harici Petrol Ürünleri Dış Ticaret Verileri (Bin Ton)

2019-2021 yılları arasında yıllık ortalama 
3.634 bin ton akaryakıt harici petrol ürünü it-
hal edilmiştir. Akaryakıt harici petrol ürünle-
rinin ihracatına bakıldığında ise, 2021 yılında, 
2019 kıyasla %56 oranında artarak 2.591 bin ton 
olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı akaryakıt harici 
petrol ürünü ihracatının artışında solvent nafta, 
spindle oil, light neutral ile heavy neutral cinsi 
eşya türlerinin ihracatındaki artış etkili olmuş-
tur. 

Dış ticarette yüksek bir hacme sahip olan ve 
ülke ekonomisinin gelişiminde önem arz eden 
akaryakıt ürünlerine ilişkin kaçakçılıkla mü-
cadele faaliyetleri, Gümrükler Muhafaza Genel 
Müdürlüğünce hassasiyetle üzerinde durulan ve 
proaktif rol üstenilen bir konu olmuştur.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyet-
leri, 6/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2021/22 
sayılı Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yö-
nelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi’ ve ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele 

Eylem Planı’ kapsamında, Genel Müdürlüğü-
müz koordinesinde ve mücadelede görevli tüm 
kurum ve kuruluşların katılımı ile yürütülmek-
tedir. 

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin ko-
ordinasyonu görevi çerçevesinde Genel Müdür-
lüğümüz tarafından hazırlanan ve diğer mü-
cadeleci kurumlardan intikal eden üçer aylık 
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Faaliyet Ra-
porları ile yıllık Genel Durum Faaliyet Raporları, 
bahsi geçen kurum ve kuruluşlara toplu olarak 
iletilmektedir. Bu şekilde akaryakıt sektöründe 
kaçakçılıkla mücadelede ilgili kurumlar arasın-
da düzenli bilgi paylaşımının temini ve iş birli-
ğinin tesisi sağlanmaktadır. 

Bununla birlikte, Akaryakıt Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem Planının “Kurumlar Arası İş-
birliğinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi” 
başlıklı 8’inci maddesinde “İllerde, valiler ko-
ordinasyonunda, mücadeleci birimlerin katı-
lımıyla yılda en az bir defa toplantı yapılması, 
toplantılara adli makamların da davet edilmesi 

2019 2020 2021

3.957 3.785
3.160

1.665
2.368 2.591

İTHALAT İHRACAT
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ve sonuçların Ticaret Bakanlığına iletilmesi” 
hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda yılda en 
az bir kez akaryakıt kaçakçılığı ile mücadeleye 
ilişkin Vali koordinasyonunda toplantı gerçek-
leştirilmesi öngörülmüştür. Söz konusu toplan-
tı neticesinde Bakanlığımıza iletilen kaçakçılık 
ve usulsüzlük tespitleri, ilgili diğer kurumlara 
iletilmekte ve kurumlardan gelen yanıtlar Va-
liliklerle paylaşılmaktadır. Böylelikle akaryakıt 
kaçakçılığına ilişkin tespitler, mücadele faali-
yetlerinde etkinliği arttırmaya yönelik ihtiyaç 
duyulan düzenlemeler ve alınması gereken ted-
birler noktasında ilgili kurumların taşra idarele-
riyle merkez birimleri arasında bilgi akışı müm-
kün kılınmaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu Akaryakıt Ka-
çakçılığı ile Mücadele Eylem Planının 9’uncu 
eylem maddesinde, Genel Müdürlüğümüz so-
rumluluğunda, “Akaryakıt kaçakçılığı ile müca-
delede etkinliğin arttırılması, yeni yöntemlerin 
tartışılması ve iş birliği kapasitesinin güçlendi-
rilmesi amacıyla, yılda bir kez, akaryakıt sektö-
ründe gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadeleden 
sorumlu ve yetkili birimler ile yargı mensupla-
rının katılacağı kapsamlı bir çalıştay gerçekleş-
tirilmesi” hükmü yer almaktadır. Bu bağlam-
da, 10-11/12/2021 tarihlerinde, Afyonkarahisar 
ilinde, kurumlar arası iş birliğini arttırmak ve 
bilgi paylaşımında bulunmak üzere, Sayın Ba-
kan Yardımcımız, adli ve yargı mensuplarının 
ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli 
ve yetkili kurumların katılımıyla bir çalıştay dü-
zenlenmiştir. Söz konusu Çalıştayda adli, idari 
ve mali hususlar ile denetim ve operasyonların 
ele alındığı dört çalışma grubu oluşturulmuş ve 
çalışma gruplarında mevcut yasal hükümlerin 
hayata geçirilmesi, takibi ve etkin bir denetim 
mekanizmasının tesisi noktasında görüş alışve-
rişinde bulunulmuştur.

19/12/2019 tarihinde Enerji Piyasası Düzen-
leme Kurumu ile yapılan iş birliği protokolü kap-
samında, Bakanlığımız bünyesinde görev yapan 

ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetçisi 
unvanını haiz Gümrük Muhafaza personeli ta-
rafından rutin, müşterek ve operasyonel dene-
timler gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, 
2021 yılında, Bakanlığımızda görevli 417 adet 
petrol ve LPG piyasası denetçisinin iştirak ettiği 
denetimler çerçevesinde, 939 akaryakıt istasyo-
nu ve tesis denetlenmiştir. Rutin, operasyon ve 
müşterek olarak gerçekleştirilen söz konusu de-
netimlerde toplam 5.097 numune alınmış ve 37 
kişi hakkında adli işlem tesis edilmiştir. 

Bununla birlikte 2009/15481 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı kapsamında, Gümrük Muha-
faza personeli tarafından, gümrük kapıların-
da standart depo muafiyeti kapsamı akaryakıt 
kontrolleri yapılarak, muafiyet fazlası akaryakıt 
için vergi tahsil edilmektedir. Bu doğrultuda, 
2021 yılında yapılan kontroller neticesinde tes-
pit edilen 32.186.478 litre muafiyet fazlası akar-
yakıt için 100.582.254 TL değerinde vergi tahsil 
edilmiştir.

Son dönemde akaryakıt kaçakçılığı ile mü-
cadeleye ilişkin gerçekleştirilen tespit ve analiz-
lerde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamında belirtilen suç fiillerinden ziyade, 
ülkemize yasal olarak girişi sağlanan akarya-
kıt ürünlerinin, otomasyon sistemleri ve ödeme 
kaydedici cihazlara uygulanan usulsüz müda-
halelerle, sahte fatura ya da belge kullanılmak 
suretiyle kayıt dışı olarak satıldığı ve vergi ka-
çakçılığına konu edildiği görülmektedir. 

Nitekim 2019 yılında, akaryakıt ve akaryakıt 
harici petrol ürünlerine ilişkin, Gümrük Muha-
faza birimlerince el koyma işlemi gerçekleştiri-
len 160 kaçakçılık olayı bulunmakta iken, 2021 
yılında tespit edilen olay sayısı 57’dir. Ayrıca 
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 
yakalamalarda ele geçirilen toplam kaçak akar-
yakıt miktarı, 2021 yılında 2019 yılına (1.030 
ton) kıyasla %24 oranında azalarak 785 ton ola-
rak gerçekleşmiştir. 
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Gümrük Muhafaza birimlerince, 2019-2021 
yılı arasında üç yıllık süreçte gerçekleştiri-
len mücadele faaliyetleri neticesinde el konu-
lan 2.973 ton kaçak akaryakıtın %74’ü fuel oil, 
%16’sı motorin, %8’i madeni yağ ve kalan %2’si 

diğer türlerden oluşmaktadır. El konulan kaçak 
fuel oil cinsi eşyanın yaklaşık %70’i ise deniz li-
manlarında yapılan denetim ve kontroller sonu-
cunda tespit edilmiştir.

2019-2021 Yılları Kaçak Akaryakıt Yakalaması

Nitekim son üç yıllık dönemde gerçekleş-
tirilen kaçak akaryakıt yakalamalarına bakıldı-
ğında toplam kaçak akaryakıt miktarının, or-
talama %70’ninin, deniz limanlarında (Hatay, 
İstanbul, İzmir ve Mersin illerinde) ve yoğun-
lukla risk analizi çalışmaları ile rutin kontroller 
neticesinde ele geçirildiği görülmüştür. Bu du-
rum, son dönemde tespit edilen olaylarda deniz 
yoluyla gerçekleştirilen akaryakıt kaçakçılığının 
yaygınlaştığını ve deniz limanlarında gerçekleş-
tirilecek denetim faaliyetlerinin önem arz etti-
ğini göstermektedir. 

 Gümrük Muhafaza birimlerince evrak kont-
rolleri ve yürütülen soruşturmalar kapsamında 

vergi ziyaı yönüyle tespit edilen kaçak akaryakıt 
miktarında son üç yıllık dönemde artış gözlen-
miştir. Bu doğrultuda, 2019 yılında 73 ton, 2020 
yılında 405 ton, 2021 yılında ise 24.503 ton kaçak 
akaryakıt tespit edilmiştir. 2021 yılında dosya 
üzerinden yapılan tespitlerde öne çıkan bir olay; 
17/12/2021 tarihinde Kocaeli Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 
ülke içinde gerçekleştirilen 92 Milyon 520 bin 
TL değerinde 24.062 ton kaçak madeni yağ tes-
pitidir. Söz konusu tespit, ilgili firmaya ilişkin 
2013, 2014 yılları itibarıyla, haksız ÖTV iadesi 
hususunda yürütülen soruşturma neticesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

160

81

57

1.030

1.160

785

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI
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Yakalama Örneği
2/3/2021 tarihinde alınan bir ihbara istina-

den, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Müdürlüğü ekiplerince ihbar konusu 
gemide yapılan arama faaliyetleri neticesinde, 
beyan harici 135 ton fuel oil cinsi kaçak akaryakıt 
tespit edilmiştir.

Yakalama Örneği
Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 29/3/2021 ta-
rihinde, İskenderun Liman sahasında yapılan 
risk analizi çalışmaları kapsamında, bir gemide 
gerçekleştirilen kontrollerde beyan harici 88 ton 
fuel oil cinsi kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

n  135 Ton Fuel Oil Yakalaması, İzmir. n  88 Ton Fuel Oil Yakalaması, Hatay.
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2.3. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele 
Tütün ve tütün mamulleri piyasası; ham 

tütün, tütün döküntüleri, sigara, elektronik si-
gara, sigarillo, puro, makaron gibi farklı eşya 
gruplarını içine almaktadır. Söz konusu ürünler, 
kötü üretim koşulları ve içerdiği zararlı madde-
ler nedeniyle insan sağlığı bakımından tehdit 
oluştururken; yasa dışı tütün ve tütün mamulü 
ticareti ortaya çıkan vergi zafiyeti yönüyle ülke 
ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Di-
ğer taraftan bahsi geçen sektörde yürütülen yasa 
dışı faaliyetler, terörizmin en büyük finansman 
kaynaklarından biridir. Bu bakımdan, söz ko-
nusu sektöre yönelik etkili bir denetimin ifası 
ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi, Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra bi-
rimlerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele ça-
lışmalarında üzerinde hassasiyetle durulan ko-
nulardan birini teşkil etmektedir.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, tütün ve tü-
tün mamulü kaçakçılığına ilişkin yapılan risk 
analizi çalışmaları, alınan ihbarlar ve genel 
kontroller kapsamında, gümrük kapılarında ve 
ülke içerisinde rutin, müşterek operasyonel de-
netimler gerçekleştirilmektedir. Nitekim Güm-
rük Muhafaza ekipleri ile diğer kolluk birimle-
rinin yürüttüğü etkili mücadele faaliyetleri ve 
ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirler ve 
yapılan düzenlemeler neticesinde, kaçak sigara 
oranı; Boş Paket Araştırması sonuçlarına göre, 
%20 seviyelerinden %1,8’e kadar düşmüştür. 
Kaçak sigara piyasasında yaşanan her %1’lik dü-
şüşün ülke ekonomisine 700 milyon TL’nin üze-
rinde getirisi bulunmaktadır. Dolayısıyla tütün 
ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye 
yönelik faaliyetlerin etkili ve istikrarlı bir şekilde 
sürdürülmesi, toplum refahı ve ülke ekonomisi 
açısından büyük önem arz etmektedir.

Tütün ve tütün mamulü piyasasında her 
türlü yasa dışı ve usulsüz faaliyeti önlemek 

amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile ilgili diğer 
kurumların bünyesinde mevzuat değişikliğine 
ilişkin önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmalar neticesinde, ilk olarak, 25/2/2020 
tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile 
Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Tak-
lit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline 
İlişkin Karar” kapsamında elektronik sigara ci-
hazları ile ısıtılan tütün mamullerinin ülkemize 
ithali yasaklanmıştır. Bahse konu eşyanın yolcu 
beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzen-
lemeler konusunda Bakanlığımız yetkilendiril-
miştir. Söz konusu yetki dahilinde, elektronik 
sigaralar ile aksam ve sarf malzemelerinin yol-
cu beraberinde ülkemize girişine ilişkin olarak, 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31/3/2021 ta-
rihli ve 2020/7 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. 
Bahsi geçen Genelge kapsamında, 18 yaşını dol-
durmuş yolcuların;

•  Beraberlerinde bulunan ve halihazırda kul-
lanmakta oldukları bir adet elektronik ciha-
za,

•  200 adete kadar ısıtılan tütün mamulü veya 
toplamda 30 ml’yi aşmamak üzere kartuş ya 
da solüsyon veya 10 adete kadar tek kulla-
nımlık elektronik sigaraya izin verilmekte-
dir.

Yolcuların yanlarında getirdikleri ve yuka-
rıda belirtilen miktarları aşan eşya, yolcunun 
yurtdışına çıkışında teslim edilmek üzere yol-
cu beraberi eşya ambarına alınmaktadır. Süresi 
içerisinde sahibince teslim alınmayan eşya ise 
gümrük idaresince imha edilmektedir.

26/6/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayınlanan 7247 sayılı Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun kapsamında; 5607 
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sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/20 
maddesi kapsamında, Tütün ve Alkol Piyasası 
Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan 
veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti ya-
panlar ile ticari amaçla; makaron veya yaprak 
sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalan-
mış tütün ya da türün harici herhangi bir madde 
doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz eden-
lere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı 
yıla kadar hapis cezası uygulanması hüküm al-
tına alınmıştır. Söz konusu maddenin yürürlük 
tarihi; ticari amaçla makaron veya yaprak sigara 
kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün 
ya da tütün harici herhangi bir madde doldurul-
muş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulun-
duran ve nakledenler bakımından 1/7/2020 tari-
hi; Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi 
almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ti-
careti yapanlar bakımından 1/1/2022 tarihidir. 

Diğer taraftan, 04/11/2020 tarihli ve 31294 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren, 7255 sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanında 

Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
kapsamında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nun 3/16 ila 3/18 maddelerine makaron 
ve yaprak sigara kağıdı ibaresi eklenmiştir. 

Bununla birlikte, tütün ve tütün mamulleri 
kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinli-
ğin ve verimliliğin arttırılması, ilgili kurumlar 
arasında işbirliğinin tesisi ve ortak operasyo-
nel faaliyetler ile denetimlerin ifası amacıyla, 
9/11/2021 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz bün-
yesinde, aralarında Gelir İdaresi Başkanlığından 
2, Tarım ve Orman Bakanlığından 1 ve Bakan-
lığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü-
ğünden 2 personelin görevlendirildiği Tütün ve 
Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Özel 
Ekibi teşekkül ettirilmiştir. Söz konusu Özel 
Ekip, 2021 yılı sonu itibariyle faaliyete geçmiş 
olup tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile 
mücadele kapsamında denetim faaliyetlerine 
başlamıştır. 

2019-2021 yılları arasında, Gümrük Muha-
faza ekipleri tarafından ele geçirilen tütün ve 

2019-2021 Yılları Kaçak Tütün Yakalaması (Kg)

*Ham ve mamül tütün yakalama miktarını içermektedir.

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

272

183
127

313.620

500.156

63.375
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tütün mamulleri miktarı aşağıdaki tablolarda 
yer almaktadır.

Gümrük Muhafaza birimlerince, 2020 yılın-
da ele geçirilen tütün miktarında bir önceki yıla 
göre artış yaşanmıştır; ancak son dönemde yasa 
dışı tütünün izinsiz bir şekilde yurt içi üretim-

le elde ediliyor olmasından kaynaklı olarak 2021 
yılı kaçak tütün tespitlerinde düşüş gözlenmiş-
tir. 

Son üç yıllık dönemde vergi yükünde artı-
şa bağlı olarak nihai tüketicilerin sigara yerine 
tütün ve makaron ya da sigara kağıdı cinsi eşya 

2019-2021 Yılları Kaçak Sigara Yakalaması (Adet)

2019-2021 Yılları Makaron Yakalaması (Adet)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

1.546

1.065

659

18.366.411

7.565.925

3.714.295

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

277

224
164

116.775.672

145.020.264

24.511.596
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rine ülkemizde yasa dışı yollarla üretilen tütün 
ürünlerine talebin artması etkili olmuştur. Nite-
kim kıyılmış tütün ancak makaron-sigara kâğıdı 
gibi mamullerle tüketilebileceğinden bu ürünle-
re yönelik talepte artış yaşandığı gözlenmiştir.

2021 yılında 54 olayda 14 milyon 450 bin 
adet kaçak sigara kağıdı ve sigara filtresi tespit 
edilmiştir. Söz konusu miktar artışında Ham-
zabeyli, Kapıkule ve Çobanbey Gümrük Kapı-
larında, risk analizi, rutin kontrol kapsamında, 
4 farklı olayda gerçekleştirilen yüksek miktarlı 
yakalamalar etkili olmuştur. 

Ülkemizde elektronik sigara cihazının itha-
latı 24/2/2020 tarihli ve 2149 sayılı Cumhurbaş-

kanı Kararı ile yasaklanmıştır. Söz konusu Karar 
yasaklamanın yapıldığı 2020 yılı için yasa dışı 
piyasanın küçülmesini sağlasa da 2021 yılın-
da ele geçirilen elektronik sigara cihazı miktarı 
tekrar yükselmiştir. 

Tütün ve tütün mamulü bazında gerçek-
leştirilen yakalamalar olay yeri bazında değer-
lendirildiğinde; en fazla olay sayısına sahip ilin 
Şırnak olduğu görülmektedir. Bunu İstanbul 
ve Bursa izlemektedir. Buna ek olarak Edirne, 
İzmir, Öncüpınar, Mersin KİM ve Hamzabey-
li KİBA yıl içerisinde önemli miktarda tütün ve 
tütün mamulü ele geçirmiş idarelerdendir. Siga-
ra bazında da en fazla olay sayısına sahip il yine 

tüketimine yönelmiş olması, kaçak sigara yaka-
lama miktarında ve tespit edilen olay sayısında 
azalışa neden olmuştur. 2021 yılı içerisinde ele 
geçirilen sigara miktarı 3 milyon 714 bin paket-
tir. 

2021 yılında gerçekleştirilen makaron ya-
kalamalarında, 2020 yılına kıyasla düşüş göz-
lenmiştir. Bu durumda, son dönemde makaron 
üretiminin yurt dışından yurt içine kayması ve 
yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünlerin ye-

2019-2021 Yılları Sigara Filtresi- Sigara Kâğıdı Yakalaması (Adet)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

49

46

54

3.229.392

5.049.879

14.449.664
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2019-2021 Yılları Elektronik Sigara Cihazı ve Aksamı Yakalaması (Adet)

Şırnak (Habur Gümrük Kapısı)’tır. Habur Güm-
rük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü tara-
fından, 2021 yılında, 2 milyon 131 bin 667 paket 
kaçak sigara ile muhtelif miktarlarda elektronik 
sigara, tütün vb. ürünler ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği
9/11/2021 tarihinde Ankara Gümrük Mu-

hafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
ekiplerince, şüphe sonucu yapılan incelemeler-
de, park halinde bulunan araçtan diğer bir araca 
doldurulmuş 1.038.000 adet makaron ve 348 Kg 
Sigara Tütünü cinsi eşyanın aktarımı esnasında 
tespit edilmiştir. 

n  1.038 Adet Makaron ve 348 Kg Sigara Tütünü Yakalaması, Ankara.

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

153 106

110

102.216

28.111

75.490



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

Yakalama Örneği
İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından ger-

çekleştirilen rutin kontrollerde, X-Ray tara-
masına sevk edilen bir konteynerde şüpheli yo-
ğunluk tespit edilmiştir. Bunun üzerine İzmir 

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü-
dürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüğü tarafından 
yapılan incelemede, konteyner içerisinde beyan 
harici 12.500.000 adet makaron cinsi eşya tespit 
edilmiştir. 

n  12,5 Milyon Adet Makaron Yakalaması, İzmir.
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2.4. Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Mücadele
Ülkemizde alkollü içki cinsi eşyaya ilişkin 

Gümrük Vergisinin yanı sıra Özel Tüketim Ver-
gisi ve Katma Değer Vergisi uygulanmaktadır. 
içki üzerindeki vergi yükü, ürün fiyatına göre 
değişmekle birlikte %200’lerin üzerinde olup, 
bu durum alkollü içki piyasasındaki yasa dışı fa-
aliyetleri cazip hale getirmektedir. Söz konusu 
yasa dışı faaliyetler, ülke ekonomisine zarar ve-
rirken, uygun olmayan malzemelerle merdiven 
altı olarak tabir edilen ev ve işyerlerinde üretilen 
sahte içkiler, insan sağlığını tehdit etmektedir. 
Dolayısıyla alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele 
faaliyetleri, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Alkollü içki kaçakçılığı genellikle, içkilerin 
yasa dışı yollarla yurt dışından ülkemize geti-
rilmesi ya da yurt içinde yasa dışı yollarla üreti-
minin yapılarak iç piyasaya arz edilmesi şeklin-
de yapılmaktadır. Ülke içerisinde kaçak alkollü 
içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 

uygun olmayan koşullarda üretimi yapılmış iç-
kilerin yanı sıra bu içkilerin üretim sürecinde 
kullanılan cihaz ve yapım malzemesi de ele ge-
çirilmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce 2021 yılı içerisin-
de 121 olayda, 44.686 litre kaçak alkollü içki ele 
geçirilmiştir. 2021 yılında kaçak alkol yakalama 
miktarının ve tespit edilen olay sayısının düşü-
şünde, söz konusu yılda kaçak alkolden kaynaklı 
ölüm vakalarında ciddi bir artış yaşanması; do-
layısıyla kaçak piyasaya olan talebin düşmesi 
etkili olmuştur. 

Gerçekleştirilen yakalamalar olay mahal-
li bazında değerlendirildiğinde; olay sayısı ba-
kımından, İstanbul, Edirne ve Şırnak illeri öne 
çıkmaktadır. En yüksek miktarlı yakalama ise 
Şırnak ilinde, Habur Gümrük Kapısında gerçek-
leştirilmiş olup, bahsi geçen alanda 2021 yılında 
ele geçirilen toplam alkollü içki miktarı 11 bin 
644 litredir.

2019-2021 Yılları Kaçak Alkol Yakalaması (Litre)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

222

173 121

448.154
408.997

44.686
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Yakalama Örneği
Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçak içki imal 
ve satışının yapıldığına dair alınan istihbari bil-

giye istinaden yürütülen çalışmalar neticesin-
de, belirli adreslerde yapılan arama neticesinde, 
toplam 1.897 litre alkollü içki ve bu içkilerin üre-
timinde kullanılan ekipman ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği
Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince alınan ihbar 
üzerine yapılan aramada, 2.353 litre sahte alkol 
yapımında kullanılan etil alkol tespit edilmiştir. 

Akabinde, bu olay ile bağlantılı olarak yapılan 
istihbarı çalışmalara bağlı, iki adet minibüs ve 
bir depoda yapılan aramalarda sahte alkol yapı-
mında kullanılan toplamda 9.838 litre etil alkol 
ele geçirilmiştir. 

n  1.897 Litre Kaçak Alkollü İçki Yakalaması, Hatay.

n  9.838 Litre Etil Alkol Yakalaması, Antalya.
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2.5. İlaç ve Tıbbi Ürün Kaçakçılığı ile Mücadele
İlaç ve tıbbi ürün piyasasında gerçekleştiri-

len kaçakçılık faaliyetleri, ülkeleri kaynak, tran-
sit, varış noktası olarak etkilemesi açısından kü-
resel bir suç niteliğini haiz olup, toplum sağlığı, 
güvenliği ve refahı açısından büyük tehdit oluş-
turmaktadır. 

Son dönemde internet kullanımının ve e-ti-
caretin yayınlaşması sonucu, tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de yetkisiz internet site-
lerinden yasa dışı tıbbi ürünlerin reklamı, satışı 
ya da tedariki önemli bir sorun haline gelmiş, bu 
durum pandemiye bağlı olarak ivme kazanmış-
tır. 

Bakanlığımız bünyesinde, 2021 yılında ger-
çekleştirilen ilaç ve tıbbi ürün kaçakçılığı ile 
mücadele faaliyetleri neticesinde, ülkemize yasa 
dışı yollarla sokulmaya çalışılan 19 milyon 649 

bin adet ilaç ve tıbbi ürün tespit edilmiş ve so-
rumlular hakkında adli işlem başlatılmıştır. Söz 
konusu yakalamalar içerisinde tıbbi ilaç yaka-
lamaları olay sayısı (106 adet) bakımından öne 
çıkmaktadır. Olay sayısı bakımından öne çıkan 
iller ise İstanbul (112 adet), Edirne (13 adet), Şır-
nak (11 adet) ve Hakkâri (11 adet)’dir. 

İlaç ve tıbbi ürün kaçakçılığının son 3 yıl-
lık yakalama verilerine bakıldığında pandemiye 
bağlı, yakalama miktarında istikrarlı ve yüksek 
oranlı artış yaşandığı, toplam yakalama mikta-
rında, ele geçirilen eşya türü bakımından tıbbi 
malzemelerin (maske, plastik eldiven, test kiti 
vb.) öne çıktığı görülmektedir. Son dönemde 
sıklıkla, kaçakçılık faaliyetlerine konu edildiği 
tespit edilen diğer eşya türleri ise, cinsel sağlık 
ilacı, uyku ilacı, kanser ilacı ve ağrı kesicilerdir. 

2019-2021 Yılları Kaçak İlaç Yakalaması (Adet)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

239

177

200

648.829

9.694.010

19.649.178
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Yakalama Örneği 
Mersin Gümrük Müdürlüğünde işlem gören 

bir araç, riskli bulunarak X-Ray’e sevk edilmiş, 
yapılan tarama sonucunda araçta şüpheli yo-
ğunluk saptanmıştır. Bunun üzerine gerçekleş-

tirilen incelemelerde, beyan harici 1.604 paket 
(her pakette 100 blister ve her blisterde 8 tablet 
bulunmak üzere toplam 1.283.200 tablet) cinsel 
içerikli ilaç tespit edilmiş ve konuya ilişkin adli 
süreç başlatılmıştır.

n  1.2 Milyon Tablet İlaç Yakalaması, Mersin.
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Yakalama Örneği 
Bangladeş’ten havayolu ile gelen şahıslar, 

yeşil hat gümrük kontrol noktasını geçtikten 
sonra ülkemize giriş yapmak üzereyken, risk 
analizi kapsamında İstanbul Havalimanı Güm-
rük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlü-
ğü personelince durdurularak, eşyası ile birlikte 

X-Ray’e sevk edilmiştir. Yapılan tarama sonu-
cunda tespit edilen şüpheli noktalarda arama 
gerçekleştirilmiş olup, yapılan arama netice-
sinde 160 kutu Covid-19 tedavisinde kullanıldığı 
değerlendirilen ilaç cinsi eşya ele geçirilmiştir. 

n  160 Kutu İlaç Yakalaması, İstanbul.
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2.6. Gıda Kaçakçılığı ile Mücadele 
Gıda sektöründe gerçekleştirilen kaçakçılık 

faaliyetleri, ortaya çıkan vergi kaybı ve oluşan 
haksız rekabet ortamı ile ülke bütçesine zarar 
verirken; ithali yasak ya da izne tabi olan gıda 
ürünlerinin yasa dışı yöntemlerle ülkeye geti-
rilmesi, toplum ve çevre sağlığı açısından teh-
dit oluşturmaktadır. Bu nedenle ürün temini, 
tüketimi ve ikmali noktasında sürdürülebilirliği 
sağlamak için olağan ticaret akışını devam ettir-
meye ve yasa dışı ticareti önlemeye yönelik etki-
li bir denetim ve kontrol mekanizmasının tesisi 
büyük önem arz etmektedir. 

Gıda kaçakçılığı, yüksek vergi yükünden ka-
çınmak amacıyla, eşyayı beyan etmeksizin ya da 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ve 
menşe yönünden gerçek dışı beyanlarda bulu-
narak ülkeye getirmek veya ülkemiz üzerinden 
transit olarak taşınan eşyayı transit rejimi hü-
kümlerine aykırı olarak ülke içerisinde bırakmak 
şeklinde farklı yöntemlerle gerçekleştirilmekte-
dir. Gıda kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin olarak 

ise Genel Müdürlüğümüzce Araç Takip Sistem-
leri (ATS) başta olmak üzere bir dizi önlemler 
alınmakta, gerekli kontrol ve risk analizi çalış-
maları yapılmaktadır. 

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, 2021 
yılında, gıda kaçakçılığı ile mücadele kapsamın-
da gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları, rutin 
kontroller, ihbar ve istihbari bilgi dâhilinde ya-
pılan denetimler ve operasyonlar kapsamında, 
167 olayda, 2 milyon 673 bin kg kaçak gıda ürü-
nüne el konulmuştur. 

2021 yılında gerçekleştirilen toplam kaçak 
gıda yakalama miktarında; hububat (1 milyon 
357 bin kg darı yakalaması gibi), çay (164 bin 
kg) ve bal (5 bin kg) cinsi eşyaya ilişkin tespitler 
önemli rol oynamaktadır. 2021 yılında kaçakçılık 
olaylarının sayısı bakımından, Habur Gümrük 
Kapısında yapılan toplam 159 bin kg çay yakala-
ması ile Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen 
toplam 3 bin kg bal yakalaması öne çıkmaktadır. 

2019-2021 Yılları Kaçak Gıda Yakalaması

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

217

188

167

792.363

1.969.224

2.672.565
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2021 yılında, gerçekleştirilen evrak kont-
rolleri ve yürütülen soruşturmalar kapsamında 
yapılan incelemeler neticesinde yakalamala-
rın yanı sıra, 40 olayda 4 milyon 404 kg kaçak 
gıda ürünü tespit edilmiştir. 2021 yılı dosya üze-
ri tespitlerde miktar bakımından; çay, kuruye-
miş, meyve ve sebze cinsi eşya öne çıkmaktadır. 
Dosya üzerinden tespit edilen olay sayısı dikkate 
alındığında ise, Şırnak, Artvin, İstanbul ve Mer-
sin illeri ilk sıralarda yer almaktadır. 

Yakalama Örneği
7/9/2021 tarihinde, Gürcistan’dan Türki-

ye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasına 
gelen, Gürcistan vatandaşı şahsın sürücülüğünü 
yaptığı tır cinsi araçta, Sarp Gümrük Muhafa-
za Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yapılan 
aramada toplamda; 284 kg beyan harici bal cinsi 
eşya tespit edilmiştir. 

n  284 Kg Kaçak Bal Yakalaması, Artvin.

Yakalama Örneği
Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat birimlerince yapılan incelemede, 
Transit Rejimi çerçevesinde taşınan, tır karnesi 
muhteviyatı eşya, “0904.22.00.00.11” GTİP’inde 
“Kırmızı Biber” “Hot pepper seeds” cinsi ola-
rak beyan edilmiştir. Ancak Laboratuvar Mü-
dürlüğünce yapılan analizlerde; hayvan yemin-
de kullanılacak ise 2308.00.90.00.00 (Tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 

ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan 
bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve 
yan ürünler); tohum olarak kullanılacak ise 
1209.91.80.00.24 (biber tohumu) olarak tanım-
landığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, beyana 
uygun olmadığı tespit edilen 176.804 kg “Hot 
pepper seeds” cinsi eşyaya el konulmuştur. 
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2.7. Tekstil Kaçakçılığı ile Mücadele
Tekstil piyasası; halı, iplik, giyim eşyası ve 

mefruşat gibi birçok alt sektörü ve bu sektörler-
de yer alan birçok ürün grubunu içermektedir. 
Söz konusu ürün gruplarında gümrük vergi-
si, ilave gümrük vergisi, anti-damping vergisi, 
kota ve gözetim uygulamaları bulunmaktadır. 
Tekstil kaçakçılığı ise, bahsi geçen vergilerden 
ve korunma önlemlerinden kaçınmak amacıy-
la, eşyanın gümrük rejimine tabi tutulmaksızın 
yurda getirilmesi ya da ürünün GTİP’nin veya 
menşeinin saptırılması şeklinde farklı yöntem-
ler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
bünyesinde 2019-2021 yılları arasında yapılan 
kaçak tekstil ürünü yakalama ve tespitleri aşa-
ğıdaki grafikte yer almaktadır.

2021 yılında Gümrük Muhafaza ekiplerince 
yürütülen tekstil kaçakçılığı ile mücadele çalış-
maları neticesinde; çanta, ayakkabı, giyim eşya-
sı, battaniye ve örtü gibi farklı türlerde toplam 

372 bin 455 adet tekstil eşyası yakalanmıştır. 
Bunun yanı sıra, 2021 yılında, 17 olayda 832 bin 
metre kaçak kumaş, iplik, nevresim ve perde 
cinsi eşya yakalaması gerçekleştirilmiş ve diğer 
11 farklı olayda 625 metre kare kaçak halı ve ki-
lim ele geçirilmiştir. 

Gerçekleştirilen yakalamalar olay mahalli 
bazında değerlendirildiğinde; en fazla olay tes-
piti havalimanlarında ve ülkeye girişte gerçek-
leştirilmiş olup, tekstil kaçakçılığı vakalarına en 
sık rastlanan iller sırasıyla İstanbul, Mersin ve 
Edirne olmuştur. 

2021 yılında en yüksek miktarlı tekstil yaka-
laması ise, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince (283 bin 
adet çanta, ayakkabı ve giyim eşyası ve 399 bin 
metre kumaş) gerçekleştirilmiştir. 

2019-2021 Yılları Kaçak Tekstil Yakalaması (Adet)

170

95
96

7.793.330
6.959.829

372.455

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI
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Yakalama Örneği
25/12/2021 tarihinde, Sarp Gümrük Müdür-

lüğü personellerince yapılan rutin kontrollerde 
X-Ray tarama cihazına sevk edilen bir araçta 
şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine detaylı 

arama gerçekleştirilmiştir. Çekicinin kabin kıs-
mında bulunan yatağın altında poşet içerisinde 
gizlenmiş vaziyette, beyan harici, 13.100 adet 
üzerinde Louis Vuitton simgesi bulunan çanta 
toka aksamı ele geçirilmiştir. 

n  13.100 Adet Çanta Toka Aksamı Yakalaması, Sarp.
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Yakalama Örneği
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Ko-

muta Kontrol ve Operasyon Dairesinden Mersin 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü-
dürlüğüne iletilen bilgi doğrultusunda, Mer-
sin Gümrük Müdürlüğünde 5907.00.00.00.00 
GTİP’te “Flock Fabrik” olarak beyan edilen eş-
yanın tespiti için inceleme başlatılmıştır. Mer-
sin Laboratuvar Müdürlüğünden alınan ana-
liz raporları neticesinde, 21.460 kg eşyanın 
5903.20.90.10.00 GTİP’te olduğu ve söz konusu 
eşyanın 2.2 usd/kg anti damping vergisine tabi 
olduğu anlaşılarak farklı GTİP’ten beyan edilen 
bahse konu eşyaya el konulmuştur. 

n  21.460 Kg Tekstil Yakalaması, Mersin.

2.8. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Mücadele
Silah ve mühimmat kaçakçılığı, Irak ve Su-

riye’de devam eden istikrarsızlık nedeniyle sü-
rekli artış gösteren, küresel bir sorun teşkil et-
mektedir. Asya ve Avrupa arasında önemli bir 
konumda olan ülkemiz, jeopolitik konumu iti-
barıyla yasa dışı silah ve mühimmat trafiğinde 
transit olarak kullanılmaktadır. 2021 yılı kaçak-
çılık trendine bakıldığında kaçakçılık olaylarının 
büyük kısmının kara sınır kapılarında (özellikle 
Irak, Suriye ve Bulgaristan ile ülkemiz arasında-
ki sınır kapılarında), ülkeye girişte tespit edil-
diği görülmektedir. Ülkeden çıkışta gerçekleş-
tirilen tespitler ise yakalama miktarı açısından 
önem arz etmektedir. 

2021 yılında gümrük muhafaza ekiplerince, 
51 olayda, toplam 496 bin 933 adet silah ve mü-
himmat yakalaması gerçekleştirilmiştir. 2021 
yılında yoğun olarak tespit edilen silah ve mü-
himmat türleri; tabanca, tüfek, fişek, mermi, 
kesici ve delici alet, silah aksamı ve parçasıdır. 
2020 yılında gerçekleştirilen yakalama mikta-
rının artışında, İstanbul Gümrük Muhafaza Ka-
çakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 5 
farklı olayda gerçekleştirilen 1 milyon 662 bin 
adet silah-mühimmat yakalaması önem arz et-
mektedir. 2021 yılında tespit edilen kaçakçılık 
olay sayısında öne çıkan iller ise; Şırnak (12 olay) 
ve Edirne (8 olay)’dir. 
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2019-2021 Yılları Kaçak Silah ve Mühimmat Yakalaması (Adet)

36

51

15.316

2.046.904

496.933

Yakama Örneği
9/6/2021 tarihinde, Öncüpınar Gümrük Mu-

hafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü tara-
fından, Çobanbey Gümrük Kapısında Suriye’ye 
gidecek olan ve çimento taşıdığı beyan edilen iki 

tır aracında yapılan arama ve kontroller netice-
sinde, araçların yan dolaplarında bulunan pa-
ketler içerisinde toplam 35.250 adet tabanca ele 
geçirilmiştir. 

n  35.250 Adet Tabanca Yakalaması, Kilis.
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2.9. Elektronik Eşya Kaçakçılığı ile Mücadele
Elektronik eşya türleri arasında cep tele-

fonu ve aksamı, bilgisayar ve aksamı, elektrik 
malzemeleri, fotoğraf ve fotokopi makineleri, 
ses ve görüntü oynatıcıları ile diğer çeşitli ürün 
grupları bulunmaktadır. Günümüzde elektronik 
ürünlere yönelik artan talep, ürün grupların-
da uygulanan yüksek vergi miktarı ve gözetim 
uygulamaları, ürün fiyatında artışla sonuçlan-
maktır. Bu durum ise bahsi geçen sektörde yasa 
dışı faaliyetlerin yaygınlaşmasına sebebiyet 
vermektedir. 

Elektronik eşya kaçakçılığına ilişkin tespit-
ler, yoğunlukla havalimanlarında ikinci sırada 
kara hudut kapılarında ve ülkeye girişte yapı-
lan kontroller ve risk analizi çalışmalarına bağlı 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda İstan-
bul ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Kapıkule 
ve Habur Gümrük Kapısı, kaçak elektronik eşya 
olay sayısı bakımından ilk sıralarda yer almak-
tadır. Son dönemde gerçekleştirilen yakalama 

miktarı bakımından ise Ambarlı Deniz Limanın-
da yapılan tespitler önem arz etmektedir.

Gümrük Muhafaza birimlerince elektronik 
eşya kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürü-
tülen denetim ve operasyonlar sonucunda, 2021 
yılında, 718 olayda, 638 bin adet kaçak elektro-
nik eşya yakalanmıştır. 

2020 yılı yakalama miktarının artışında, ele 
geçirilen toplam 1 milyon 574 bin adet elektrik 
malzemesi etkili olmuştur. Söz konusu yakala-
manın 1 milyon adedi, bir olay dahilinde ülkeden 
çıkışta, Ambarlı Gümrük Limanında gerçekleş-
tirilmiştir. 2020 yılında görüldüğü gibi 2021 
yılı elektronik eşya yakalama miktarında öne 
çıkan eşya türü elektrik malzemeleri (380 bin 
adet) olmuştur. Ayrıca, 2021 yılında ele geçirilen 
elektronik eşya grubu içinde ekran kartı dikkat 
çekmektedir. Ekran kartlarının kripto para üre-
timinde kullanılmak amacıyla yasa dışı yollarla 
ülkeye sokulduğu değerlendirilmektedir. 

Elektronik Eşya Yakalaması (Adet)
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Diğer taraftan, son üç yıllık dönemde, elekt-
ronik eşya kaçakçılık olay sayısı bakımından 
öne çıkan eşya türü cep telefonu olmuştur. Ge-
nel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen 
cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri 
kapsamında; kaçakçılık fiillerinin önlenmesi ve 
kaçakçılığa neden teşkil eden hususların engel-
lenmesi noktasında çalışmalar yürütülmekte-
dir. Nitekim ülkemize kaçak olarak getirilen cep 
telefonlarının IMEI klonlama işlemi yapılarak 
kullanıma açılabilmesi, yasa dışı faaliyetleri ca-
zip kılmaktadır. Bu nedenle her türlü yasa dışı 
faaliyeti önlemek ve cep telefonu kaçakçılığı ile 
daha etkili mücadele etmek üzere, 2021 yılında, 
Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ilgili sektör 
paydaşları ile toplantılar gerçekleştirilmiş, cep 
telefonların pasife alınma süresinin kısaltılma-
sı ve klon analizinin daha sıklıkla yapılması gibi 
ilave önlemler hakkında görüşmeler yapılmıştır. 

Yakalama Örneği
22/2/2021 tarihinde, Habur Gümrük Muha-

faza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafın-
dan, risk analizi çalışmaları üzerine bir tır aracı 
X-Ray’e sevk edilmiş, gerçekleştirilen tarama 
ve detaylı arama faaliyetleri neticesinde, aracın 
dorsesinde bulunan 3 adet dingilin (sağ ve sol 
lastiklerin birleşim noktasındaki) doğal boşluk-
larında gizlenmiş vaziyette 345 adet muhtelif 

marka ve modellerde akıllı cep telefonu ve bun-
lara ait kılıf ele geçirilmiştir. 

n  Cep Telefonu ve Kılıf Yakalaması, Habur. 

Yakalama Örneği
24/6/2021 tarihinde, İstanbul Havalimanı 

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü-
dürlüğü ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan 
incelemelerde, İstanbul Havalimanı Gümrük 
Müdürlüğü ile Muratbey Gümrük Müdürlüğü 
arasında transit refakat belgesi eşliğinde taşı-
nan serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, mik-
tar yönünden daha az beyan edilerek ithalat 
gerçekleştirilmek istendiği tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda beyan harici 7 bin 872 adet robot sü-
pürgeye el konulmuştur. 
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2.10. Kültür Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele
Tarihsel ve kültürel birikimi bakımından 

dünyanın en zenginleri arasında yer alan ülke-
mizin temel hedeflerinden biri, sahip olduğu 
kültür varlıklarını korumak ve onları gelecek 
nesillere aktarmaktır. Bu nedenle kültür var-
lığı kaçakçılığı, tarihsel ve kültürel mirasımızı 
tehdit eden ve mücadele çalışmalarında hassa-
siyetle üzerinde durulması gereken konulardan 
biridir.

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2021 yılında 
yürütülen mücadele faaliyetleri neticesinde, 19 
olayda 4 bin 442 adet kültür varlığı ele geçiril-
miştir. 

2021 yılı yakalama miktarının 2020 yılına 
kıyasla artışında, 2021 yılı Ağustos ayında Cil-
vegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen 2.533 
adet sikke yakalaması etkili olmuştur. Nitekim 
son üç yıllık dönemde ele geçirilen kültür var-
lıklarının türlerine bakıldığında, sikke ve para 
cinsi eserlerin çoğunlukta olduğu, yanı sıra ib-
rik, mozaik gibi süs eşyasının tespit edildiği gö-
rülmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzün kültür varlıkları 
yakalamalarının olay yeri ve olay sayısı istatis-

tikleri birlikte incelendiğinde; 2019-2021 yılla-
rı arasında kaydedilen yakalamaların %40’ının 
kara hudut kapılarında, %30’unun hava hudut 
kapılarında, %16’sının şehir içi dükkân ve ko-
nutlarda, %12’sinin posta ve hızlı kargoda ve 
%2’sinin ise deniz limanı gümrük sahasında 
gerçekleştiği görülmektedir. 

Kara kapıları içerisinde ise, sırasıyla Cilve-
gözü, Öncüpınar ve Kapıkule’nin hem yakalama 
olayı sayısı hem de bu yakalamalarda ele geçi-
rilen eser miktarı bakımından öne çıktığı göz-
lenmektedir. Olay sayısı bakımından tespitler-
de İstanbul ve Hatay illerinin yaklaşık %70 gibi 
büyük bir oranla öne çıktığı görülmektedir. Bu 
oranda, Hatay’ın Suriye sınırında yer alan ilimiz 
olması ve İstanbul’un kalabalık bir nüfusa sahip 
olmasının yanı sıra organize suç örgütleri için 
toplama merkezi konumunda bulunması gibi 
sebepler etkili olmaktadır. Yakalama miktarı 
bakımından ise, Hatay ve Kilis illeri ilk sıralarda 
yer almaktadır.

2019-2021 yılları arasında kaydedilen kültür 
ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yakalamalarının 
%46’sı ülkeye girişte, %36’sı ülkeden çıkışta ve 

Tarihi Eser Yakalaması (Adet)
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geri kalan %18’i ülke içerisinde gerçekleştiril-
miştir. Ancak el konulan eser miktarı bakımın-
dan, ülkeye girişte gerçekleştirilen yakalamalar 
tüm yakalamaların yaklaşık %97’sini oluştur-
maktadır.

Yakalama Örneği
2021 yılının en yüksek miktarlı yakalaması, 

Hatay’da bulunan Cilvegözü Kara Gümrük Kapı-
sında gerçekleştirilen 2.533 adet sikke cinsi eser 
yakalaması olmuştur. Suriye’den ülkemize yasa 
dışı yollarla tarihi eser getirileceğine ilişkin alı-
nan istihbari bilgi doğrultusunda, 1/8/2021 tari-
hinde, Suriye ile Türkiye arasında bulunan ak-
tarma sahasında, şüphe üzerine, Suriye uyruklu 
bir şahsın sevk ve idaresindeki boş tırda arama 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada aracın çe-
kici kısmındaki ön konsolda bulunan doğal boş-
luklarda 2.533 adet sikke cinsi kaçak eser ele ge-
çirilmiştir.

n  2.533 Adet Sikke Yakalaması, Hatay

Yakalama Örneği
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir 
soruşturma kapsamında, 16/12/2021 tarihinde, 
Aliağa’da bulunan depoda gerçekleştirilen ara-
mada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlen-
dirilen muhtelif türde 133 adet eşya tespit edil-
miştir.

n  133 Adet Tarihi Eser Yakalaması, İzmir
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2.11. Yasa Dışı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele 
Dünyada düzensiz göç hareketlerinin rotası; 

siyasi istikrarsızlık, iç karışıklık ve yoksulluk ya-
şanan ülkelerden sosyo-ekonomik seviyesi daha 
yüksek ülkelere doğru bir seyir izlemektedir. Bu 
nedenle ülkemiz gerek coğrafi konumu gerekse 
gelişmişlik düzeyi sebebiyle düzensiz göç hare-
ketlerinde hem hedef ülke hem de transit ülke 
konumundadır. 

Bu doğrultuda, son dönemde düzensiz göç 
hareketlerinde öngörülen artışa yönelik, Genel 
Müdürlüğümüzce birtakım tedbirler alınmıştır. 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanarak, 
9/9/2021 tarihinde yürürlüğe giren Düzensiz 
Göç Hareketleri konulu ve 2021/3 sayılı Genel-
ge kapsamında, artan düzensiz göç hareketleri-
ne karşın, ilgili gümrük kapılarında gerekli tüm 
önlemlerin alınması, teknik cihaz, bilgi sistem-
leri ve insan kaynağından azami ölçüde fayda-
lanılması hususunda tüm gümrük idareleri tali-
matlandırılmıştır. 

Gümrük Muhafaza ekiplerince, hâlihazır-
da, göçmen kaçakçılığına ilişkin belirlenen risk 
kriterleri ile alınan ihbarlar dâhilinde taşıt ve 
yükler; liman, kara hudut kapısı ve demiryolu 
hudut kapılarına konuşlandırılan X-Ray tarama 
sistemleri marifetiyle kontrolden geçirilmekte, 
akabinde eşya ve taşıta ilişkin tarama görüntü-
leri analize tabi tutulmaktadır. Bu tarama sis-
temlerine ilave olarak ülkeye giriş çıkış yapan 
tüm tırları kontrol etmek üzere geri yansıma 
teknolojili mobil araç ve konteyner tarama sis-
temleri kullanılmaktadır. Diğer taraftan, göç-
men kaçakçılığı olaylarının tespitinde karbon-
dioksit ölçüm cihazından yararlanılmakta ve bu 
cihaz ile gümrük işlemlerine konu dorse, kon-
teyner gibi kapalı alanların içindeki karbondi-
oksit seviyesi kontrol edilmek suretiyle kontey-
ner ve dorse içlerinde canlı olup olmadığı tespit 
edilebilmektedir. 

 2019-2021 Yılları Göçmen Yakalaması
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Gümrük Muhafaza birimlerince tespit edi-
len kaçak göçmenler, sağlık kontrolü işlemleri-
nin tamamlanmasının ardından, Göç İdaresin-
ce yasal işlemlerinin yapılması amacıyla görev 
alanına göre Emniyet Genel Müdürlüğü ya da 
Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim 
edilmektedir.

Bu doğrultuda, göçmen kaçakçılığı ile mü-
cadele faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında 339 
olayda 955 kaçak göçmen tespit edilirken, 2021 
yılında 1.385 olayda toplam 3.779 göçmen tespit 
edilmiştir.

2020 yılında pandemi nedeniyle düşüş gö-
rülen kaçak göçmen sayısı ile tespit edilen ka-
çakçılık olay sayısında, pandeminin etkisinin 
azalmasına ve Afganistan’daki mevcut duruma 
bağlı olarak 2021 yılında önemli bir artış yaşa-
mıştır. 2021 yılında, tespit edilen göçmenlerin 
büyük çoğunluğu Afgan ve Suriye uyruklulardan 
oluşmaktadır. Nitekim 2021 yılında tespit edilen 

3.779 kişinin 1.529’u Suriye, 1165’i Afgan uyruk-
lu iken, kalan 1085 kişi ise 53 farklı ülkenin va-
tandaşlarıdır. Bununla birlikte, 2021 yılında ül-
keye girişte yapılan tespitlerde en çok yakalama 
gerçekleştirilen olay yeri, 1.160 kişi ile Gürbulak 
Hudut Kapısı olmuştur. Ülkeden çıkışta yapılan 
tespitlerde ise en yüksek yakalama yapılan yer-
ler, toplam 1.761 kişi ile Kapıkule, Hamzabeyli ve 
İpsala Gümrük kapıları olmuştur. 

Yakalama Örneği
24/10/2021 tarihinde, yurtdışına çıkış yap-

mak üzere Edirne Kapıkule Gümrük Sahasına 
gelen tır aracında, Gümrük Muhafaza ekiplerin-
ce, Backscatter X-Ray tarama cihazı ile yapılan 
taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmiştir. 
Bunun üzerine arama hangarına alınarak kont-
rol edilen taşıtta 23 adet kaçak göçmen tespit 
edilmiştir. 

n  Göçmen Yakalaması, Kapıkule, Edirne. 
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Yakalama Örneği
Gümrük Muhafaza ekiplerince, 15/10/2021 

tarihinde, Edirne Hamzabeyli Gümrük Saha-
sında yapılan kontrollerde, bir tırda brandayı 
çevreleyen halatın dorsenin en ön kısmından 
kesilerek üzerinin şeffaf kabloyla halatın her iki 
ucunun bir araya getirilmek suretiyle birleştiril-
diği, devamında kesilen yerin üzerinin halatla 

aynı renk şeffaf yapıştırıcı yardımıyla tutturu-
larak tekrar birleştirildiği tespit edilmiştir. Dor-
sede yapılan arama ve kontroller neticesinde ise 
beyan edilen mermerlerin üzerinde oturur vazi-
yette 11 erkek, 3 kadın ve 2 kız çocuk olmak üzere 
toplam 16 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş-
tir. 

n  Göçmen Yakalaması, Hamzabeyli, Edirne. 
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2.12. Biyokaçakçılık ile Mücadele 
Biyokaçakçılık, ülkemizde, doğadan yabani 

canlıların ve onlara ait parçaların yetkili ma-
kamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına 
çıkartılması şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak 
Türkiye, tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Biyo-
lojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile devletlerin kendi 
sınırları içinde, genetik kaynakları üzerindeki 
hakları kabul etmiştir. Bu nedenle biyolojik tür-
lerin yurt dışına çıkarılmasına dair teşebbüsle-
rin yanı sıra, söz konusu türlerin başka ülkeler-
den kaçırılarak ülkemize sokulmaya çalışılması 
durumlarında da biyokaçakçılıkla mücadeleye 
yönelik tedbirler uygulanmaktadır.

Bu doğrultuda Bakanlığımız, biyokaçakçı-
lığın önlenmesi amacıyla ülke sınırlarında iki 
farklı görev üstlenmektedir. Bakanlığımız ta-
rafından, biyolojik ürünlerin uluslararası tica-
retinde alınması gereken yasal izinlerin takibi 
gerçekleştirilirken; ürünlerin izin alınmaksı-
zın ülkeden çıkarılması veya ülkeye getirilmesi 
durumlarına ilişkin etkili mücadele çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Dünya Gümrük Örgütü ve Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programı’nın çeşitli faaliyetler ve 
kampanyalar yürüttüğü biyokaçakçılık alanın-
da, ülkemiz en çok nesli tehlike altındaki hayvan 
ve bitki türleri kaçakçılığından etkilenmektedir. 
Bu nedenle, bu tür kaçakçılıkla mücadele faali-
yetleri genel olarak, CITES (Nesli Tehlike Altın-
daki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Ulusla-
rarası Ticaretine Yönelik Sözleşme) Sözleşmesi 
kapsamında yürütülmektedir. 

Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2021 yılın-
da gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalış-
maları neticesinde; CITES kapsamında olduğu 
değerlendirilen 10 olayda toplam 2 bin 887 adet 
canlı hayvan, hayvan parçası ve bitki cinsi eşya 
ele geçirilmiştir. Bahsi geçen kaçak eşyadan CI-
TES kapsamında izne tabi olanlar, Doğa Koru-
ma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerine teslim 
edilmiştir. 

2019-2021 Yılları Biyokaçakçılık Tespiti (Adet)
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Biyokaçakçılık yakalamalarının, el konu-
lan türe göre dağılımı incelendiğinde; olay sa-
yısı bakımından, hayvan parçası cinsi eşya öne 
çıkmaktadır. Hayvan parçaları grubunda en çok 
ele geçirilen tür ise, fildişi ile fildişinden mamul 
tespih, takı gibi süs eşyası ile muhtelif hayvan-
ları postları olmuştur. Ayrıca son 3 yılda en çok 
el konulan biyolojik tür grubu, canlı ve ölü hay-
van türleri olmuş ve üçüncü sırada bitki türleri 
gelmiştir. Canlı ve ölü hayvan türleri grubunda 
en çok el konulan eşya türü, su kaplumbağaları 
olup bu türleri arılar takip etmektedir. Bitki tür-
lerinde ise, fidan türü yakalamalar öne çıkmak-
tadır. 

Biyokaçakçılık yakalamalarından %18’i kara 
hudut kapılarında, %13’ü havalimanlarında 
gerçekleştirilmiştir. Kara hudut kapıları içeri-
sinde, biyokaçakçılık yakalaması en yoğun ya-
pılan yerler; olay sayısı bakımında Habur Hudut 
Kapısı ve el konulan eşyanın miktarı bakımın-
dan Sarp Hudut Kapısı olmuştur. Hava limanları 
arasında ise hem olay sayısı hem eşya miktarı 
bakımından Adana Havalimanı ilk sırada gel-
mektedir.

Bununla birlikte, biyokaçakçılık yakalama-
ları, genellikle ülkeye girişte, rutin kontroller, 
risk analizi çalışmaları ile alınan ihbara bağlı 
yapılan denetimler neticesinde gerçekleştiril-
miştir.

Yakalama Örneği
6/10/2021 tarihinde, Suriye’den ülkemize 

giriş yapmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapı-
sına gelen Türk uyruklu şahsa ait eşya, Hatay 

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Mü-
dürlüğü ekiplerince kontrole tabi tutulmuş olup, 
yapılan aramada, valizinin içerisinde 2 adet yı-
lan derisi ile 1 adet yılan derisinden mamul kol 
çantası tespit edilmiştir.

n  Yılan Derisi Yakalaması, Hatay.

Yakalama Örneği
3/11/2021 tarihinde, Hatay Gümrük Muha-

faza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan risk 
analizi çalışmaları neticesinde, Mısır’dan ge-
len ve yükü mango fidanı olarak beyan edilen 
konteyner X-Ray taramasına sevk edilmiş ve 
söz konusu konteynerde şüpheli yoğunluk tes-
pit edilmesi üzerine gerçekleştirilen aramada, 
6.000 kök beyan edilen “mango fidanı” cinsi 
eşyanın 7.800 kök olduğu ve konteynerde beyan 
harici 200 kök farklı türde fidan bulunduğu tes-
pit edilmiştir. 
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2.13. Değerli Maden ve Döviz Kaçakçılığı ile Mücadele
Değerli maden ve döviz kaçakçılığı ile mü-

cadele, Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılıkla 
mücadele çalışmalarında üzerinde hassasiyet-
ler durduğu konulardan biri olup, 2021 yılında 
Gümrük Muhafaza ekiplerince, 92 olayda, top-

lam 857 bin 721 gram altın, kehribar, gümüş 
gibi farklı türlerde değerli maden ile 31 olayda 1 
milyon 759 bin adet döviz cinsi eşya ele geçiril-
miştir.

Döviz Yakalaması (Adet)

Değerli Maden Yakalaması (Gram/ Adet)

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

2019 2020 2021

96

55

92736.453

285.619

857.721

2019 2020 2021

36

43
31

3.376.434

4.276.027

1.758.839
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Son üç yıllık dönemde gerçekleştirilen de-
ğerli maden ve döviz yakalamalarında, olay sa-
yısı ve yakalama miktarı bakımından öne çıkan 
iller, İstanbul ve Edirne olmuştur. En yoğun ka-
çakçılık tespitlerinin, değerli maden için havali-
manlarında, döviz cinsi eşyaya yönelik ise kara 
hudut kapılarında olduğu görülmüştür.

Dövizde ve değerli maden yakalamaları ço-
ğunlukla ülkeye girişte gerçekleştirilmiş olup, 
bu durum ülkemizin söz konusu kaçakçılık tü-
ründe hedef konumunda olduğunun bir göster-
gesidir. 

Yakalama Örneği
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ka-
çakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan İs-
tihbarat Bilgi Sistemi (IBS) programı üzerinden 
yapılan araştırmada; 20/8/2021 tarihinde Biş-
kek Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’na giden iki şahıs takibe alınmıştır. 
Şahısların üst araması neticesinde, üzerlerine 
giymiş oldukları özel tasarlanmış gizli bölme-
li korse içerisinde toplamda net ağırlığı 14.141 
gram altın olduğu değerlendirilen eşya tespit 
edilmiştir. 

n  Altın Yakalaması, İstanbul.
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Yakalama Örneği
28/3/2021 tarihinde, Türkiye’ye girişi yap-

mak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen 
şahsın sürücülüğünü yaptığı otobüs aracında 
yapılan X-Ray taraması neticesinde, travers 
demiri içerisinde metal kapak yardımıyla özel 

“zula” olarak tabir edilen gizli bölme oluşturul-
duğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda dizili 
vaziyette 87 adet 31.444 gr külçe altın ve 47 adet 
sikke olduğu değerlendirilen madeni para ele 
geçirilmiştir. 

n  Külçe Altın ve Sikke Yakalaması, Edirne.
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2.14. Makine Aksamı ve Yedek Parça Kaçakçılığı ile 
Mücadele

Ülkemizde, ihracatının %60’ını Almanya ve 
ABD’ye yapan makine ve aksam sektörü, 2021 
yılını, serbest bölgelerden gerçekleştirilenle bir-
likte, 23 milyar dolar ihracat ile tamamlamıştır. 
Buna göre; makine ve aksam ihracatı  2020’ye 
göre %23 artmıştır. Makine ve aksamı ithala-
tı ise, 2021 yılını önceki yıla göre %23 artışla 31 
milyar dolarla tamamlamıştır.

2021 yılında gösterdiği büyüme ile dikkat 
çeken sektörde teşebbüs edilen yasadışı faa-
liyetler özenle takip edilmiş ve bu kapsamda, 
Gümrük Muhafaza ekiplerince 2021 yılında kay-
dedilen 223 olayda toplam değeri 95,5 milyon 
TL olan yaklaşık 413 bin 553 adet makine aksamı 
cinsi eşya ele geçirilmiş veya tespite konu edil-
miştir.

2021 yılında gösterdiği büyüme ile dikkat 
çeken sektörde teşebbüs edilen yasadışı faa-
liyetler özenle takip edilmiş ve bu kapsamda, 
Gümrük Muhafaza ekiplerince 2021 yılında kay-
dedilen 223 olayda toplam değeri 95,5 milyon 
TL olan yaklaşık 413 bin 553 adet makine aksamı 
cinsi eşya ele geçirilmiş veya tespite konu edil-
miştir.

Son 3 yıllık dönemde gerçekleştirilen maki-
ne ve yedek parça yakalamalarının yoğunlukla 
ülkeye girişte ve kara hudut kapılarında (Ka-
pıkule ve Sarp Gümrük Hudut Kapıları), rutin 
kontroller ve risk analizi çalışmaları neticesinde 
yapıldığı ve en sık tespit edilen kaçak makine ve 
yedek parça türlerinin freze uç, maske makinesi 
ve oto yedek parça olduğu görülmüştür. 

2019-2021 Yılları Makine ve Yedek Parça Yakalaması (Adet)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

219

196

223

428.474

1.401.299

413.553
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Yakalama Örneği
Romanya’dan çıkan ve Bulgaristan üze-

rinden ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule 
gümrük sahasına gelen tırda yapılan rutin kont-
rollerde, çekici kabinindeki yatağın altında ve 
dorsenin yan dolaplarında, beyan harici, 48.050 
adet elmas ucu ve matkap ucu ele geçirilmiştir.

Yakalama Örneği
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza 

Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerin-
ce yapılan incelemeler sonucunda, İstanbul’da 
faaliyet gösteren bir firmanın maske makine-
si olarak beyan ettiği ve Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak 
serbest dolaşıma soktuğu eşyanın, muafiyet hü-
kümleri ihlal edilerek başka firmaların adresle-
rine sevk edildiği tespit edilmiştir. Bu yakalama, 
el konulan eşyanın 15,6 milyon TL’lik piyasa de-
ğeriyle 2021 yılının en yüksek değerli yakalama-
sı olarak kayıtlara geçmiştir.

n  Makine Aksamı Yakalaması, Kapıkule, Edirne.
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2.15. Taşıt Kaçakçılığı ile Mücadele
Ülkemizde taşıt kaçakçılığı; sahte veya eksik 

belge ibrazı ya da çifte faturalandırma suretiy-
le düşük kıymet beyanı ve kullanılmış taşıtların 
yeni araç şeklinde beyan edilerek ithali veyahut 
taşıtlarda farklı plaka uygulaması, şasi numara-
sında değişiklik yapılması gibi farklı yöntemler 
kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Taşıt sektöründe karşılaşılan yasa dışı faali-
yetler, ortaya çıkan büyük vergi kaybı ve oluşan 
haksız rekabet ortamı nedeniyle, ülke ekono-
misini, toplum refahını ve menfaatini olumsuz 
yönde etkilemekte olup, bu durum mücade-
le faaliyetlerini önemli ve gerekli kılmaktadır. 
Bu doğrultuda, Gümrük Muhafaza ekiplerince, 
2021 yılında gerçekleştirilen risk analizi çalış-
maları ve rutin kontroller neticesinde, 95 olayda 
469 adet taşıt tespit edilmiş olup, ilgili kişiler 
hakkında adli işlem başlatılmıştır. 

2021 yılında Genel Müdürlüğümüz bünye-
sinde yapılan risk analizi çalışmaları, denetim 
faaliyetleri, alınan ihbarlara ve istihbari bilgiye 
bağlı yürütülen operasyonlarda; şahısların ge-
çici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye’ye taşıt 
ile giriş yaptıktan çok kısa bir süre sonra taşıt-
larını gümrük gözetimine bırakmaksızın veya 
taahhütname vermeksizin taşıtsız olarak yurt-
dışına çıkış yaptıkları, bırakılan taşıtların hak 
sahibi olmayan kişilerce kullanıldığı veya yasal 
olmayan yollarla satışa konu edilerek birtakım 
kişilerce haksız kazanç elde edildiği, bahse konu 
taşıtların parçalara ayrılmak ya da parça deği-
şimleri yapılmak suretiyle usulsüzce kullanıldı-
ğı tespit edilmiştir. 

2019-2021 Yılları Kaçak Taşıt Yakalaması (Adet)

2019 2020 2021

YAKALAMA MİKTARI OLAY SAYISI

111

70

95

243

659

469
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Yakalama Örneği
2021 yılında, ülkemize turistik kolaylık-

lar kapsamında getirilen, süresi içerisinde yurt 
dışına çıkarılmayan ve yurt içinde usulsüz kul-
lanılan yabancı plakalı lüks araçlar için, Genel 
Müdürlüğümüz koordinesinde, diğer adli kolluk 

birimlerin katılımıyla, 14 farklı ilde eş zamanlı 
operasyon başlatılmış olup, söz konusu dene-
timlerde yasa dışı faaliyete konu edildiği belir-
lenen 13 araca el konulmuştur. 

n  Lüks Araç Yakalaması, Ankara. 
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BÖLÜM 3
Teknik ve 

Operasyonel 
Faaliyetler
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3.1. İstihbari Faaliyetler 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, kaçak-

çılıkla mücadelede etkinliği ve verimliliği art-
tırmak adına istihbari çalışmalara önem veril-
mekte; istihbarat stratejileri oluşturmak, diğer 
kurum ve kuruluşlar ile yürütülen operasyon-
ların koordinasyonunu sağlamak, taşra istih-
barat görevlileri ile irtibat sağlamak, yeni muh-
bir kaynakları oluşturmak ve muhbirden bilgi 
almak amacıyla yürütülen faaliyetlere devam 
edilmektedir. Bu doğrultuda sağlanan anlık is-
tihbarat paylaşımları aracılığıyla gerçekleşme-
si muhtemel olaylara en kısa sürede müdahale 
edilmektedir.

Muhbirlere ilişkin işlemler, 5607 sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 19/4’üncü 
maddesi ve Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yö-
nergesi’nin Muhbir İşlemleri başlıklı 13-18’inci 
maddeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, 
muhbirlerle iletişim, muhbir kimlik bilgileri-
nin korunması ile muhbir ikramiyelerine ilişkin 
görevler, azami özenle ifa edilmektedir. Ayrıca 
Genel Müdürümüzün de üyesi olduğu Tanık Ko-
ruma Kurulu tarafından alınan tedbirlerin uy-
gulanması hususunda çalışmalar titizlikle yeri-
ne getirilmektedir. 

3.1.1. ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar 
Hattı 

Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak 
amacıyla kurulan ALO 136 Gümrük Muhafaza 
İhbar Hattında, 7/24 esasına göre hizmet ve-
rilmekte ve vatandaştan gelen ihbar niteliğini 
haiz her türlü bilgi, en kısa sürede ilgili merkez 
veya taşra birimlerine iletilmektedir. 2021 yılın-
da alınan 7.875 adet çağrının 1.014 adedi ihbar 
niteliğinde olup, söz konusu ihbarlardan 569’u 
sonuçlandırılmıştır. Sonuçlandırılan ihbarlar-
dan 74’ünde toplam 36 milyon 790 bin 882 TL 
değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir. 

ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına 
ilave olarak, 2021 yılında; 919 adet e-posta ih-
barı, 97 adet istihbari çalışma, 161 adet CİMER 
başvurusu ve 12 adet diğer kanallar olmak üzere, 
1.189 başvuru alınmış olup, bu başvurular neti-
cesinde yakalanan kaçak eşya değeri toplam 13 
milyon 260 bin 523 TL’dir.

 

Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası alanda 
yürütülen istihbari çalışmalar ile toplamda 58 
milyon 155 bin 404 TL değerinde eşya yakala-
ması gerçekleştirilmiştir.

İhbar Koordinasyon ve İletişim 
Sisteminin (İKİS) Geliştirilmesi 
Projesi

1/1/2020 itibarıyla hayata geçirilen İhbar 
Koordinasyon ve İletişim Sisteminin (İKİS) Ge-
liştirilmesi Projesi kapsamında, Genel Müdür-
lüğümüze intikal eden ihbar ve şikayetlerin ALO 
136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı içinde kulla-
nılmakta olan İKİS yazılımı üzerinden iletiminin 
sağlanması, taşra idarelerince yapılan işlemle-
rin sonuçları hakkında geri bildirimlerin sistem 
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üzerinden alınması ve istatistiki verilerin hızlı 
ve doğru bir şekilde elde edilebilmesi amaçlan-
maktadır. 

Proje kapsamında; ihbar ve şikâyetlerin an-
lık olarak ilgili taşra birimlerine sevk edilebil-
mesi, takiplerinin sistem üzerinden adım adım 
izlenerek geri bildirimler alınabilmesi ve ista-
tistiki verilere anında ulaşım sağlanabilmesi 
amaçlanmıştır.

3.1.2. Ulusal ve Uluslararası Alanda İş 
Birliğine Dayalı Çalışmalar

Genel Müdürlüğümüz tarafından kaçakçı-
lıkla mücadelede etkinliği sağlamak ve istih-
barat kapasitesini arttırmak amacıyla bölgesel/
uluslararası kuruluşlar ve Karşılıklı İdari Yardım 
Anlaşmaları kapsamında, yabancı ülke gümrük 
idareleri ile karşılıklı olarak bilgi değişimin-
de bulunulmakta ve uluslararası düzeyde ortak 
operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu nitelik-
teki operasyonların temel amacı:

•  Kaçakçılık olaylarının ortaya çıkartılması,

•  Hassas (riskli) kontrol noktalarının tespit 
edilmesi,

•  Yeni kaçakçılık yöntemleri ve rotaları hak-
kında bilgi sağlanması,

•  Hedefe yönelik somut bilgiye ulaşılabilmesi 
ve örgütlerin çökertilmesi,

•  Ülkeler arası ve ülke dâhilinde gümrük ile 
emniyet birimleri veya diğer kurumlar ara-
sında bilgi değişimi ve iş birliğinin gelişme-
sinin sağlanması ve

•  Hedeflenmiş olaylarda kontrollü teslimat 
gibi bazı taktiksel/ operasyonel uygulama-
ların yapılabilmesidir.

Bu doğrultuda, iş birliği yapılan kurum ve 
kuruluşlar şunlardır: 

•  DGÖ (Dünya Gümrük Örgütü) 

•  RILO (Doğu Avrupa Bölgesel İstihbarat İrti-
bat Ofisi)

•  INTERPOL (Uluslararası Polis Teşkilatı)

•  EUROPOL (Avrupa Birliği Polis Teşkilatı)

•  SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun Uygula-
ma Merkezi) 

•  OLAF (Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi)

•  UNODC (BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi) 

•  UNDCP (BM Uyuşturucu Kontrol Programı) 

•  INCB (Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Ku-
rulu) 

•  UMK (BM Uyuşturucu Maddeler Komisyo-
nu) 

•  EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturu-
cu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 

•  OYUTAK (Orta ve Yakındoğu Uyuşturucu Ti-
careti Alt Komisyonu) 

•  HONLEA (Uyuşturucu ile Mücadele Eden 
Ulusal Birim Başkanları) 

•  POMPIDOU (Uyuşturucu Kullanımı ve Ka-
çakçılığı ile Mücadele İş Birliği Grubu) 

•  ECO (Ekonomik İş Birliği Teşkilatı- EİT)

•  ZKA (Alman Gümrük Kriminal Dairesi)

•  DEA (ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi)

•  HSI (ABD İç Güvenlik Bakanlığı)

•  SOCA (İngiltere Ciddi Suçlarla Mücadele 
Ofisi)

Dış İstihbarat ve SELEC birimince, 2021 yılı 
içerisinde uluslararası istihbarat çalışmaları 
kapsamında; 7 adet operasyona katılım sağlan-
mış ve karşılıklı olarak 264 adet anlık bilgi deği-
şimi gerçekleştirilmiştir. Bahse konu çalışmalar 
sonucunda yaklaşık 8 milyon 104 bin TL değe-
rinde ticari eşya, uyuşturucu ve sigara cinsi eşya 
ele geçirilmiştir. 

 Almanya, İngiltere, Kazakistan, İspanya ve 
Kanada Gümrük ve Polis İrtibat Görevlileri ile 
DGÖ yetkililerinin katılım sağladığı 20 toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Yabancı irtibat görevlileri 
ile gerçekleştirilen ikili istihbarat paylaşım top-
lantılarının yanı sıra, SELEC ile bilgi alışverişi 
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ve tecrübe paylaşımına yönelik birçok çalışma 
yürütülmüş, ayrıca Narkotik Kaçakçılığı Konfe-
ransına katılım sağlanmıştır. 

Ayrıca İngiltere, Almanya, Rusya, Bulga-
ristan, ABD, İsveç, Azerbaycan, Hollanda, Yu-
nanistan, Fransa, İspanya, Polonya, İsviçre, İs-
rail (OLAF aracılığıyla) ile istihbarat paylaşımı 
gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan istihbari bilgiler 
neticesinde, uluslararası iş birliği kapsamında 
gerçekleştirilen yakalamalar şunlardır: 

• Almanya tarafından intikal eden istihbari 
bilgi neticesinde, İstanbul Havalimanı Ka-
çakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nce yapı-
lan operasyon çerçevesinde 24/3/2021 ta-
rihinde, İstanbul’da, 2 milyon 250 bin TL 
değerinde 3 kg kokain cinsi uyuşturucu ya-
kalaması gerçekleştirilmiştir.

• İspanya Gümrük İdaresinden alınan istih-
bari bilgi neticesinde, 5/6/2021 tarihinde 
yapılan operasyonda değeri 153 bin 251 TL 
olan 5 adet kanser ilacı ele geçirilmiştir.

• İsrail’e OLAF üzerinden iletilen bilgi kap-
samında, İsrailli yetkililer tarafından 25 bin 
paket sigara yakalanmıştır.

• Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihba-
rat Müdürlüğü tarafından Hollanda ve Al-
manya’ya iletilen istihbari bilgi kapsamın-
da, Hollanda’da bulunan yetkili birimlerce 
11/6/2021 tarihinde düzenlenen operasyon-
da, 1 milyon paket bandrolsüz sigara cinsi 
eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir.

• Azerbaycan’a gönderilen bilgi kapsamında 
Azerbaycan Havalimanında, yolcu beraberi 
47 adet cep telefonu yakalanmıştır.

• Nordic irtibat görevlisinden alınan ve Em-
niyet birimlerine iletilen istihbari bilgi kap-
samında 3 adet çalıntı araç ele geçirilmiştir.

3.1.3. Önemli Yakalamalar
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde gerçek-

leştirilen istihbari çalışmalar neticesinde, 2021 
yılında yapılan önemli yakalamalar aşağıda sı-
ralanmıştır.

• Oto Şanzıman Beyni ve 3D Yazıcı 
Yakalaması

19/12/2021 tarihinde, İstanbul Gümrük Mu-
hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne 
iletilen ihbar sonucunda, 396.256 TL değerin-
de 104 adet WABCO ibareli oto şanzıman beyni 
cinsi eşya ile 3 adet Zortrax markalı M200 model 
numaralı 3D Yazıcı, 1 adet üzerinde “CEMAKAR” 
ibaresi bulunan CNC Makinesi ve 1 adet üzerinde 
“CEMAKAR” ibaresi bulunan 3D Yazıcı ele geçi-
rilmiştir.

• Silah, Şarjör ve Mermi Yakalaması

Karkamış Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge Amirliğine iletilen bir ihbar so-
nucunda, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak 
üzere olan minibüs tipi araçta yapılan aramada, 
13 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu 
silahlara ait 22 adet şarjör ile 195 adet mermi ele 
geçirilmiştir. 



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

• GMC Marka Araç Yakalaması

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar sonu-
cunda; 2 adet GMC marka araca el konulmuştur.

• Ceviz İçi Yakalaması

Malatya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar so-
nucunda; Ukrayna’dan Irak’a transit gitmesi 
gereken ancak Kahramanmaraş’ta dükkanlara 
boşaltılmaya çalışılan 14 bin 280 kg ceviz içine 
el konulmuştur.

• Drone Yakalaması

Ankara Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar sonu-

cunda; internet sitesi üzerinden satışa sunulan 
skydio mark-skydio2 model drone cinsi eşyaya 
el konulmuştur.

• Elektronik Sigara ve Saat Yakalaması

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Müdürlüğüne iletilen ihbar sonucunda, 
Ankara’da bir iş hanında faaliyet gösteren bir 
kuaför salonunda gerçekleştirilen aramada; 208 
paket sigara, 12 paket pipo tütünü, 5 adet elekt-
ronik sigara cihazı ve 122 adet kol saati olmak 
üzere toplamda 347 adet eşya ele geçirilmiştir. 

• Bıtcoın ASIC Makıne Yakalaması

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstih-
barat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar sonucunda, 
Karabağlar/İzmir adresindeki depoda yapılan 
arama neticesinde; muhtelif markalarda, kul-
lanılmış 501 adet Bitcoin ASIC (Data Processing 
Machine) (Kripto Para Üretim Makinaları) cinsi 
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eşya tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak işye-
rinde tespit edilen eşyaya el konulmuş olup, ele 
geçirilen eşyanın Gümrüklenmiş Değeri yaklaşık 
5 milyon TL’dir.

• İlaç Yakalaması

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar so-
nucunda; İstanbul’da faaliyet gösteren bir ecza 
deposuna kargo olarak gönderilen 10 koli içeri-
sinde karekodları kesilmiş vaziyette; 2.880 adet 
Novarapid Flexpen ibareli insülin iğnesi, 1.015 
adet Nowmix Flexpen ibareli insülin iğnesi, 390 
adet Apıdra Solostor ibareli iğnesi, 150 tablet 
Arava ibareli ilaç, 850 kapsül Prograf 1 mg iba-
reli ilaç, 325 adet Levemir Flexpen ibareli insülin 
iğnesi, 945 adet (189 x5) Lontus Solostar ibare-
li insülin iğnesi, 480 adet Myfortic ibareli ilaç, 
2.600 tablet Cell Cept Roche ibareli ilaç, 10 kutu 
10 adet Genotropın ibareli insülin iğnesi cinsi 
eşya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen eşyanın piya-
sa değeri yaklaşık 300.000 TL’dir 

• Makaron Yakalaması
Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar netice-
sinde; Kocaeli ilinde faaliyet gösteren bir büfe-
de yapılan aramada; 62 kutu içerisinde toplam 
12.400 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş maka-
ron cinsi eşya ve 6.300 gram kıyılmış tütün tes-
pit edilmiştir. Piyasa değeri 1.565 TL olan tütün 
ve tütün mamülü eşyaya el konulmuştur. 

• Makaron Yakalaması

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-
tihbarat Müdürlüğüne iletilen ihbar sonucun-
da; gümrüklenmiş geğeri 136 bin 486 TL olan, 
toplam 1.540 paket (30.080 dal) dolu makaron, 
3.350 kutu (670.000 dal) boş makaron, 430 pa-
ket kıyılmış tütün ve 648 tüp sigara mentolü 
cinsi eşyaya el konulmuştur. 

• Makaron Doldurma Makinesi 
Yakalaması

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Müdürlüğüne iletilen bir ihbar sonu-
cunda; Fatih/İstanbul adresinde bulunan bina-
nın çatı katında yapılan arama ve kontrollerde; 
toplamda 2 adet makaron doldurma makinası ve 
2 adet hava kompresörü cinsi eşya tespit edil-
miştir.

• Cep Telefonu Yakalaması
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İs-

tihbarat Müdürlüğüne iletilen bir istihbari bil-
gi sonucunda; otobüs aracının yakıt deposunda 
sonradan yapıldığı ve zula olduğu değerlendiri-
len, aracın iç tarafından girilerek kapak kısmı-
na yerleştirilen 517 adet akıllı cep telefonu cinsi 
eşya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen cep telefonu-
nun gümrüklenmiş değeri yaklaşık 1 milyon 500 
bin TL’dir.
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3.2. Komuta Kontrol Merkezi 
Bakanlığımız hizmet binasında bulunan 

Komuta Kontrol Merkezi; 58 izleme ekranı ile 27 
operatörün aynı anda görev yapabileceği en son 
teknoloji ile donatılmış olup, bu merkez vasıta-
sıyla ülkemizin kara, deniz ve havayolu ile ger-
çekleşen tüm ticari hareketliliği, 24 saat esasına 
göre takip edilmektedir. 

Komuta Kontrol Merkezi, gümrüklü saha-
larda meydana gelmesi muhtemel her türlü ka-
çakçılık faaliyeti ile ilgili olarak gümrük idareleri 
arasında koordinasyonu sağlarken, risk anali-
zi çalışmalarında da önemli rol oynamaktadır. 
Nitekim, Komuta Kontrol Merkezi’nde çalışan 
personel tarafından ülkemize gelen yolcular, 
araç ve eşya risk analizine tabi tutulmakta, risk-
li olarak değerlendirilenler, taşra idarelerimizle 
yürütülen koordinasyon sonucu kontrole tabi 

tutulmaktadır. Söz konusu süreç, riskli sevki-
yatlara ve işlemlere daha fazla odaklanılmasını 
sağlamaktadır.

Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla 2021 
yılında yapılan teknik takip ve analizler sonu-
cunda tespit edilen 7 farklı olayda, toplam 22 
milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması 
gerçekleştirilmiştir.

Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde; Gü-
venlik Kamera Sistemleri (GKS), Plaka Tanıma 
Sistemi (PTS), Araç Takip Sistemi (ATS), Akar-
yakıt Takip Sistemi, Hava Takip Sistemi (HTS), 
Varış Öncesi Yolcu İzleme Portalı (VÖY), Gemi 
Takip Sistemi, Veri Yönetim Sistemi (VYS) ve 
Radyasyon İzleme Sistemi (RIS) üzerinden 
kontrol ve analiz yapılmaktadır.

n  Komuta Kontrol Merkezi, Ankara.
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3.2.1. Güvenlik Kamera Sistemleri 
Güvenlik Kamera Sistemleri (GKS), kara 

hudut gümrük kapılarında ve liman sahalarında 
kamu düzeninin korunması, kaçakçılıkla müca-
dele çerçevesinde kişi, eşya ve taşıt hareketleri-
nin takibi, adli tahkikata konu olaylarda somut 

delil desteği sağlanması amacıyla kullanılmak-
tadır. 

2020 yılında 25 idare 816 kamera ile izlen-
mekte iken; 2021 yılı itibarıyla 28 idare, 877 ka-
merayla izlenmeye başlanmıştır.

3.2.2. Plaka Tanıma Sistemi 
2017 yılında başlatılan Plaka Tanıma Siste-

mi Projesi kapsamında, tamamen yerli ve milli 
imkânlarla üretilip geliştirilen ve 21 kara hudut 
kapısı ile 10 Ro-Ro Limanı’na kurulan sistem ile 
ülkemize gelen ve ülkemizden giden tüm araç-
ların plakaları, Optik Karakter Tanımlama (OCR) 
özelliğini haiz plaka tanıma kameraları mari-
fetiyle okunarak sisteme otomatik olarak kay-

dedilmektedir. Sistemin kurulumu ile manuel 
olarak yürütülen plaka kayıt işlemleri otomatik 
hale getirildiğinden kara kapılarından geçiş ya-
pan araçların bekleme süreleri azaltılmış, ülke 
güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele anlamında 
ise gümrüklü sahalarda araçların kontrolünün 
en etkin biçimde yapılması sağlanmıştır.

Plaka Tanıma Sistemi, Latince ve Arapça 
karakterler bulunan tüm plakaların verilerini 

n  Güvenlik Kamera Sistemi İzleme Odası, Kapıkule.
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alarak yüksek çözünürlüklü araç fotoğrafı ile eş-
leştirmekte; yüzde yüz algılama, yüksek tanıma 
oranı ve gece gündüz faaliyet gösterme olanak-
ları sunmaktadır. 

2021 yılında yeniden modernize edilen İp-
sala, Hamzabeyli, Kapıkule ve Habur Gümrük 
sahalarındaki plaka tanıma sistemlerinin altya-
pı ve donanımları yenilenerek, sistem faal hale 
getirilmiştir.

n  PTS Kamera Ekranı

3.2.3. Araç Takip Sistemi 
Araç Takip Sistemi, transit rejimi hükümleri 

çerçevesinde Türkiye’den geçen ve riskli olarak 
değerlendirilen araçları uydu aracılığıyla izle-
mek üzere tasarlanmıştır. İzlenen araçlardan 
yasa dışı hareket eden ya da riskli olarak de-
ğerlendirilenlere, Gümrük Muhafaza Kaçakçı-
lık ve İstihbarat Müdürlüklerinde görevli mobil 
müdahale ekipleri tarafından, en kısa sürede 
müdahale gerçekleştirilmektedir. Araç Takip 
Sisteminde 6.938 adet mobil ünite cihazı kulla-
nılmakta olup, sistem Komuta Kontrol Merkezi 
ile beraber 85 yerel idare tarafından anlık olarak 
ve 7/24 esasıyla hizmet vermektedir. 

2021 yılı içinde toplam 77.752 araca mobil 
ünite cihazı takılarak, bu araçların Araç Takip 
Sistemi üzerinden izlenmesi sağlanmıştır. Ko-
muta Kontrol Merkezindeki sistem üzerinden 
yapılan takipte, 4 farklı olayda 22 milyon TL de-
ğerinde kaçak eşya ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
2021 yılında takibi ve izlemesi yapılan araçlar-
dan 691 tanesine Gümrük Kanunu’nun 241’inci 
maddesi uyarınca, 895 bin TL değerinde cezai 
işlem uygulanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce, Yeni Nesil Araç 
Takip Sistemi geliştirme çalışmaları hâlihazırda 
sürdürülmektedir. 
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n  ATS Takip Ekranı

n  ATS Mobil Üniteleri 
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n  Akaryakıt Takip Sistemi Ekranı

3.2.4. Akaryakıt Takip Sistemi
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faali-

yetleri kapsamında ve Gümrük Genel Tebliği 
(Transit Rejim) (Seri No:3) gereğince, Mer-
sin-Habur ve İskenderun-Habur arasında akar-
yakıt taşımacılığı yapan araçlar, Akaryakıt Takip 
Sistemi aracılığıyla takip edilmektedir. Bahsi 
geçen araçlarda tankerlere, mobil ünite cihazı, 

sabit bir yapıda monte edilmiştir. Böylelikle söz 
konusu araçlar, Komuta Kontrol Merkezi ve rota 
üzerindeki ilgili idareler tarafından izlenmekte-
dir. Araç Takip Sistemi’nde olduğu gibi şüpheli 
bir durumun tespiti halinde müdahalede bulu-
nulmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.

3.2.5. Hava Takip Sistemi
Hava Takip Sistemi ile ülkemize gelen veya 

ülkemizden giden tüm yolcular kaçakçılıkla mü-
cadele kapsamında risk analizine tabi tutulmak-
tadır. Riskli olarak değerlendirilen yolcu ve eş-
yası farklı güvenlik seviyelerinde kontrollerden 
geçirilmektedir. Bakanlığımızda kullanılmakta 
olan Kaçakçılık Bilgi Bankası ve Kaçakçılık İhbar 
Programı ile yolcu bilgisi eşleştirilmekte, sistem 
üzerinden ihbar kaydı bırakılan yolcular otoma-
tik olarak takibe alınmaktadır.

Komuta Kontrol Merkezi’nde görevli perso-
nel tarafından, uçak henüz havada iken yolcula-
rın geçmiş uçuşları, Kaçakçılık Bilgi Bankası ka-
yıtları, varsa ihbarları değerlendirilerek analiz 
yapılmakta, riskli görülen yolculara ilişkin veri-
ler, ilgili havalimanlarına bildirerek şüpheli şa-
hısların takip ve kontrolünü talep edilmektedir.

2021 yılında Hava Takip Sistemi üzerinden 
yapılan analizler ve takip neticesinde tespit edi-
len 3 olayda yaklaşık 300 bin TL değerinde ka-
çakçılık ortaya çıkarılmıştır.
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n  Hava Takip Sistemi Ekranı

3.2.6. Gemi Takip Sistemi
Gemi Takip Sistemi, Otomatik Tanımlama 

Sistemi (Automatic Identification System; AIS) 
verilerinin analiz edilmesi temeline dayanmak-
ta olup, ülkemiz karasuları ile ülkemizi çevre-
leyen uluslararası sularda yaşanan muhtemel 
kaçakçılık girişimlerinin önlenmesine yönelik 
geliştirilmiştir. Gemi Takip Sistemi, Bakanlığı-
mızda kullanılmakta olan Kaçakçılık Bilgi Ban-
kası, Gümrük İhbar Programı, Bilge/Özet Beyan 
ve Liman Tek Pencere Sistemleri ile entegre bir 
şekilde çalışmaktadır. 

Gemi Takip Sistemi ile Liman Tek Pencere 
Sistemi arasındaki entegrasyon geliştirilerek, 
Gemi Takip Sisteminde yer alan gemiler üzerin-
den geliş, gidiş, varış ve çıkış limanları, yük cin-
si, yolcu, mürettebat, sefer değişikliği durumu, 
arama/kontrol gibi farklı parametreler bazında 
filtreleme yapılabilmesi öngörülmektedir. Ay-

rıca, Liman Tek Pencere Sistemi ile Kaçakçılık 
Bilgi Bankası entegrasyonunun tamamlanma-
sından ardından Liman Tek Pencere Sisteminde 
ihbar ve/veya KBB kaydı bulunan yolcu ve/veya 
mürettebat ile ilgili gemi bilgisinin Gemi Takip 
Sistemi’ne iletilmesi, ülkemiz karasularında ve 
çevreleyen sularda seyreden gemilerde, hakkın-
da ihbar bulunan veya daha önce herhangi bir 
kaçakçılık olayına karışan mürettebat ve/veya 
yolcu bulunup bulunmadığının Gemi Takip Sis-
temi üzerinden sorgulanabilir hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Gemi Takip Sistemi’nin entegrasyon modü-
lünde öngörülen değişikliklerin bir kısmı 2021 
yılında tamamlanmış olup, sistemin geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir. 



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

n  Gemi Takip Sistemi Ekranı

n  Veri Yönetim Sistemi Ekranı

3.2.7. Veri Yönetim Sistemi 
Veri Yönetim Sistemi, taşra idarelerinde 

mevcut araç ve konteyner tarama sistemle-
rinden alınan görüntülerin, merkezde görevli 
X-Ray operatörlerince tekrar analiz edilebil-
mesini sağlayan bir programdır. Kurulumu ta-
mamlanan sistemlerden 31 tanesinin Komuta 
Kontrol Merkezine aktarımı sağlanmış olup, 
diğer tarama sistemlerinin merkez sunuculara 
aktarılması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Komuta Kontrol Merkezi tarafından ve Ge-
nel Müdürlük personelince riskli olarak değer-

lendirilen, hareket ve varış idarelerinde X-Ray 
taramasına tabi tutulan araçların imajları Veri 
Yönetim Sistemi üzerinden analiz tabi tutul-
makta, böylelikle transit rejimine ilişkin muh-
temel suiistimaller tespit edilebilmektedir. 

Ayrıca ilerleyen süreçte, TÜBİTAK ile yü-
rütülen Tarama Ağı Projesi’nin ulusal ayağı 
kapsamında, Bakanlığımızca kullanılan araç ve 
konteyner tarama sistemlerinin marka ve mo-
delinden bağımsız olarak ham görüntülerin 
merkeze aktarılması öngörülmektedir.
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3.2.8. Radyasyon İzleme Sistemi 
Radyasyon İzleme Sistemi, kara kapıları, deniz ve 

hava limanlarında nükleer ve radyoaktif maddelerin 
ülkemiz üzerinden izinsiz geçişini ve ülkemize girişini 
önlemek amacıyla Bakanlığımız ile Nükleer Denetleme 
Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında kurul-
muştur. 

Radyasyon İzleme Sistemi ile araçların ve eşyanın 
radyoaktif salınım yapıp yapmadığı kontrol edilmekte-
dir. Sistemden alınan alarmlar, Komuta Kontrol Mer-
kezi tarafından ilgili idare ile eş zamanlı olarak izlene-
bilmekte ve kurulu bulunan portal detektörlerden gelen 
veriler takip edilmektedir. 

Gümrük sahalarında kurulu bulunan Radyasyon 
İzleme Sistemlerinden alınan verilerin Komuta Kontrol 
Merkezi tarafından izlenebilmesi amacıyla, toplam 150 
sistemin Bakanlığımız intranetine entegrasyonu sağ-
lanmış olup, sistemlerin tamamının entegrasyonu için 
çalışmalar sürdürülmektedir.

n  Radyasyon İzleme Sistemi Ekranı

n  Yeni Radyasyon İzleme Sistemi Ekranı
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n  Akaryakıt Özel Ekibi

3.3. Operasyon ve Veri Analizine İlişkin Faaliyetler
3.3.1. Akaryakıt Özel Ekibi

6/11/2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akaryakıt 
Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler” 
konulu 2021/22 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel-
gesi’nin 5’inci maddesi gereğince, Genel Mü-
dürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerine devam 
eden Akaryakıt Özel Ekibi, Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı 
ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’ndan per-
sonelin katılımıyla, iş birliğine dayalı olarak et-
kin bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.
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Akaryakıt Özel Ekibi tarafından, 2021 yılın-
da gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları ve ya-
pılan operasyonlar neticesinde;

• Dağıtıcı firmalar tarafından sahte akaryakıt 
alış-satış faturaları düzenlendiği ve bayiler 
üzerinden bu faturaların iç piyasaya sürül-
düğü,

• Spot piyasa olarak tabir edilen piyasada, ya-
sal olarak temin edilen akaryakıtın fatura-
sının komisyon karşılığı nihai kullanıcılara, 
akaryakıtın ise dağıtıcılara/bayilere fatura-
sız bir şekilde, kayıt dışı olarak satıldığı, 

• Kayıt dışı temin edilerek bayiler üzerinden 
piyasaya sürülmek istenilen akaryakıtın 
sevk ve satışına yasal görünüm kazandırıl-
ması amacıyla sahte fatura kullanıldığı

tespit edilmiştir. 

Ayrıca yürütülen mücadele faaliyetleri kap-
samında, bahsi geçen usulsüzlüklerin yanı sıra 
son dönemde sıklıkla;

• Yazarkasa ve otomasyon sistemlerine usul-
süz müdahalede bulunulduğu,

• ÖTV’siz yakıt alma hakkı bulunan deniz ta-
şıtlarına kayıt dışı akaryakıt teslim edildiği,

• Atık yağ ve geri dönüşüm tesislerince kaçak 
akaryakıt üretildiği,

• ÖTV’ye tabii akaryakıt harici petrol ürünle-
rinin ithalatında, vergi ve kısıtlamalardan 
kaçınmak amacıyla GTİP saptırması yapıl-
dığı ve

• Diplomatik istisna kapsamındaki akaryakıt 
teslimlerinde sahte tahrir belgesi kullanı-
larak ÖTV ve KDV yönünden kamu zararına 
sebep olunduğu

belirlenmiştir. 

Söz konusu kaçakçılık yöntemleri ile mü-
cadele kapsamında, 2021 yılında, toplam 827 
firma tarafından 4,1 milyar TL değerinde usul-
süzlük yapıldığı ve bu firmalar tarafından dü-
zenlenen sahte fatura tutarının 10,4 milyar TL 
olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, değişen kaçakçılık trend-
leri ile daha etkili mücadelenin sağlanması ve 
mali, idari açıdan caydırıcılığın arttırılmasını 
teminen, Genel Müdürlüğümüz ve ilgili diğer 
kurumların katkılarıyla hazırlanan 7318 sayılı 
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun, 30/04/2021 tarihli 
ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 7318 sayılı Kanun hüküm-
leri çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz koor-
dinesinde Akaryakıt Özel Ekip Şubesi ve ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen 

T.
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çalışmalar neticesinde usulsüz faaliyet yürüttü-
ğü belirlenen bazı firmaların lisanslarının iptali 
sağlanmış ve bu firmalara yönelik gerekli yasal 
işlemler başlatılmıştır. 

7318 sayılı Kanunla yapılan değişiklik son-
rası, Akaryakıt Özel Ekibi tarafından gerçekleş-
tirilen önemli çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

• 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’na aykırı faaliyet yü-
rüten 13 akaryakıt dağıtım şirketi, 24 akaryakıt 
bayi ve bunlarla bağlantılı 10 firma hakkında, 
faturalı yasal akaryakıtın faturasının komisyon 
karşılığı piyasaya sürülmesi, akaryakıtın ise fa-
turasız satılması, kayıt dışı faturasız temin edi-
len akaryakıtın sevk ve satışına yasal görünüm 
kazandırmak amacıyla sahte belge düzenlenme-
si ve kullanılması, bir akaryakıt teslimi olmak-
sızın piyasaya fatura sürülmesi fiillerine yönelik 
hazırlanan çalışma raporları, ilgili mevzuat hü-
kümleri yönünden gerekli işlemlerin yapılması 
amacıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir 
İdaresi Başkanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumuna gönderilmiştir. 

• Faaliyetleri riskli olarak değerlendirilen 
akaryakıt dağıtım lisansı sahibi 3 ayrı fir-
ma tarafından sahte takrir belgeleri kulla-
nılarak diplomatik temsilciliklere yaklaşık 
5,5 milyon litre vergisiz akaryakıt teslim 
edilmiş gibi işlem tesis edilerek ÖTV ve KDV 
yönünden yaklaşık 13 milyon TL kamu zara-
rına sebep olunduğu tespit edilmiş, çalışma 
sonuçları gereği yapılmak üzere Vergi De-
netim Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. 

• Konya Sanayi Sitesinde bulunan bir iş ye-
rinde tırın deposuna kaçak akaryakıt tahliye 
edildiği esnada suçüstü müdahale edilerek 
bu adreste 3.480 kg, adrese kaçak akarya-
kıtın getirildiği tespit edilen madeni yağ li-
sanslı firmada 22.260 kg kaçak akaryakıta 
el konularak ilgililer hakkında yasal işlem 
başlatılmıştır. Diğer taraftan Jandarma Ge-
nel Komutanlığı ile yürütülen ortak bir ça-
lışma kapsamında; Niğde ili Ulukışla mev-
kiinde yol kenarında bulunan bir barakada 
5.700 litre, Bor ilçesinde bir geri dönüşüm 
tesisinde 61.566 litre kaçak akaryakıta el 
konulmuş ve ilgililer hakkında yasal işlem 
başlatılmıştır. 

• Akaryakıt Özel Ekibi personelince risk anali-
zine dayalı olarak yürütülen çalışmalar ne-
ticesinde; Kütahya ve Erenköy Gümrük Mü-
dürlüklerinden HAB (Heavy Alkly Benzene) 
cinsi ürün beyan edilerek ithal edilmek is-
tenilen toplam 293 ton eşyanın laboratuvar 
analiz sonuçlarına göre beyan edilenden 
farklı GTİP koduna sahip olduğunun tespit 
edilmesi üzerine konunun ilgili Müdürlük-
lerce adli makamlara intikal ettirilmesi sağ-
lanarak ilgililer hakkında 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten 
adli işlem başlatılmıştır. 
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3.3.2 Operasyon Şubesi 
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan 

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi Operas-
yon Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen risk ana-
lizi, istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde, 
taşra idarelerine 1.494 adet bildirimde bulu-
nulmuş, bu bildirimler aracılığıyla 132 kaçak-
çılık olayının ortaya çıkarılmasında önemli rol 
oynanmıştır. Bahsi geçen 132 olay dosyasından 
104 adedi ayrıca 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na 
muhalefet kapsamında takibata konu edilmiştir. 
Ortaya çıkarılan usulsüzlükler kapsamında eksik 
ödeme sebebiyle firmalara tebliğ edilen ek ver-
giler ve ceza kararları toplamı 142 milyon TL’dir. 

Operasyon Şube ekiplerinin iştirakı ve koor-
dinasyonuyla, 2021 yılında uyuşturucu kaçakçı-
lığına ilişkin tespit edilen 3 farklı olayda ele ge-
çirilen toplam narkotik ürünlerin değeri yaklaşık 
58 milyon TL’dir. Operasyon Şubesi ekiplerince 
yapılan analiz neticesinde, riskli olarak değer-
lendirilerek taşra idarelerine bildirilen toplam 3 
adet ayrı olayda TIR araçlarının çeşitli yerlerine 
gizlenmiş vaziyette piyasa değeri 56 milyon 337 
bin 320 TL olan daralı ağırlığı 193.766 gr gelen 
Ecstacy, daralı ağırlığı 62.716 gr gelen Esrar, da-
ralı ağırlığı 2.256 gr Kokain cinsi uyuşturucuya 
ve bunun taşınmasında kullanılan gümrüklen-
miş değeri 1 milyon 434 bin 452 TL olan 3 adet 
TIR aracına Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamın-

da açılan soruşturma çerçevesinde el konul-
muştur.

Operasyon Şube tarafından tespit edilen 42 
olay, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nu’na muhalefet kapsamında olup, eşyaların 
gümrüklenmiş değeri 246 milyon TL’dir. 

Yakalama Örneği:
Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi Ope-

rasyon Şubesi tarafından yapılan analiz neti-
cesinde, riskli olarak değerlendirilerek kont-
rolünün yapılması amacıyla taşra idarelerine 
bildirilen toplam 7 adet olayda gümrüklenmiş 
değeri 4 milyon 930 bin 390 TL olan 14.900 adet 
kullanılmış veya beyan dışı araç motorları ve 
motor yedek parçaları tespit edilmiştir. Beyan 
dışı ya da fazlası olarak tespit edilen eşyaların 
vergilerine karşılık gelen ek tahakkuk/ceza ka-
rarı toplamı 6 milyon 35 bin 610 TL tutarındadır.

Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi Ope-
rasyon Şubesi koordinasyonunda taşra idare-
lerince gerçekleştirilen, 2021 yılında tütün ve 
tütün mamullerine ilişkin kaçakçılıkla mücade-
le kapsamında; 1915 adet denetim ile 1479 adet 
yakalamada toplam; 2,4 milyon paket sigara, 
22 ton tütün, 44.150 adet puro, 536 milyon adet 
makaron 2,5 milyon adet sigara kağıdı, 678.410 
adet elektronik sigara, 65 bin adet elektronik si-
gara likiti, 147.117 paket elektronik sigara tütü-
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n  Oto Yedek Parça Yakalaması

nü, 3.125.360 adet sigara filtresi, 128 kg nargile 
kömürü, 2.160 adet nikotin poşeti ve 15.582 litre 
alkollü içki ele geçirilmiştir.

Bu bağlamda, Operasyon Şubesi ekiplerin-
ce 2021 yılında yapılan çalışmalar kapsamında, 
toplam 446,5 Milyon TL değerinde kaçakçılık ve 
usulsüzlük ortaya çıkarılmıştır. 

3.3.3.Veri Analiz Şubesi
Genel Müdürlüğümüz Komuta Kontrol ve 

Operasyon Dairesi bünyesinde bulunan Veri 
Analiz Şubesi tarafından, özet beyan, TIR Kar-
nesi, NCTS ve detaylı beyan süreçleri incelene-
rek, gümrük işlemleri anlık takip edilmekte ve 
belirli risk kriterleri dâhilinde yeniden değer-
lendirmeye tabi tutulmaktadır. Belirlenen riskli 
durumlar ve tespit edilen usulsüzlükler gerekli 
kontrollerin yapılması amacıyla merkez ve taşra 
birimlerine iletilmektedir.

Veri Analiz Şubesince, 2021 yılında 5607 ve 
4458 sayılı Kanunlara muhalefetten toplam 39 
usulsüzlük dosyası ortaya konulmuştur. Bu dos-
yalar kapsamında toplam 33 milyon 468 bin TL 

vergi kaybı önlenmiştir. Ayrıca transit rejimine 
ilişkin yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalış-
maları kapsamında 15 milyon TL teminat artı-
rımı sağlanarak toplamda 48 milyon 618 bin TL 
değerinde usulsüzlük engellenmiştir.

Veri Analiz Şubesince 2021 yılı içerisinde 
taşra idarelerine ticari eşya analizi kapsamın-
da 162 adet işlem sevk edilmiş olup, söz konusu 
bildirimler neticesinde toplam 39 adet adli/idari 
işlem yapılmıştır. 

Veri Analiz Şube tarafından 2021 yılı içeri-
sinde toplam 13 adet veri analiz raporu hazır-
lanmıştır. Söz konusu analiz raporları, Genel 
Müdürlüğümüzün ilgili diğer Dairelerine ve 
birimlerine iletilmiştir. Bu Rapora istinaden, 
2020/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesi İlişkin Tebliğ kapsamında anti-dam-
ping vergisinden kaçınmak maksadıyla menşe 
saptırma ihtimali olan bir firmanın plan dışı 
olarak sonradan kontrole tabi tutulması sağlan-
mıştır.
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Yakalama Örneği
Veri Analiz Şubesi tarafından gerçekleştiri-

len kontrol işlemleri sonucunda, Mersin Güm-
rük Müdürlüğü’nde işlem gören ve liman kapı 
çıkış işlemleri tamamlanarak antrepoya sevk 
edilen bir beyanname muhteviyatının tam tespit 
işlemleri neticesinde beyan harici olarak; güm-
rüklenmiş değeri 18 milyon 655 bin 584 TL olan 
51.325 adet gözlük, 6.485 adet ayakkabı, 176.660 
adet kol saati, 12 adet çanta cinsi eşya ele geçi-
rilmiştir.

Yakalama Örneği
Veri Analiz Şubesi tarafından yapılan analiz 

işlemleri kapsamında transit rejimi işlemlerine 
ilişkin tespit edilen bir olayda, Mersin Gümrük 
Müdürlüğü’nde tescil edilen ve dorseli tır ile Cil-
vegözü Gümrük Müdürlüğü’ne sevk edilen eşya-
nın usulsüz olarak yurtiçinde bırakılma riskine 
karşın gerekli kontrollerin sağlanması talimat-
landırılmış olup, yapılan inceleme araştırma ve 
laboratuvar analizi sonucunda, eşyanın miktar 
ve cins olarak değiştirilmiş olduğu görülmüştür. 
Yapılan bu tespit kapsamında toplamda 2 mil-
yon 96 bin 763 TL vergi kaybı önlenmiştir. 
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3.4. Köpek Eğitim Merkezi ve Dedektör Köpekler 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi (KEM), 

kaçakçılıkla mücadelede faaliyetlerinde önem 
taşıyan dedektör köpeklerin hem sayısının artı-
rılması hem de dedektör köpeklerin dünya stan-
dartlarında eğitime tabi tutulması amacıyla, 
1/12/2016 tarihinde, Akyurt/Ankara’da faaliyete 
geçmiştir. Söz konusu alan, Dünya Gümrük Ör-
gütü tarafından akredite edilerek, Bölgesel Kö-
pek Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür.

Dedektör köpeklerin görev yerlerine intikali 
veya transferi sırasında özel olarak teçhiz edil-
miş dedektör köpek araçları kullanılmakta olup, 
taşra idarelerinde 60 adet; Köpek Eğitim Merke-
zinde 10 adet olmak üzere toplam 70 köpek aracı 
mevcuttur.

2021 yılı Aralık ayı itibarıyla, 149 narkotik, 
21 çay-tütün, 17 silah-mühimmat-patlayıcı, 7 
nakit ve 5 asayiş köpeği olmak üzere toplam 199 

dedektör köpek, taşra idarelerinde görev yap-
maktadır. Ayrıca köpek eğitim merkezinde bu-
lunan 31 köpek ile birlikte Bakanlığımız envan-
terinde 230 dedektör köpeği bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, 2020’den (215 adet) 2021’a dedektör 
köpek sayısında %7 oranında bir artış meydana 
gelmiştir.

2021 yılında demirbaş kayıtlarına alınan 
köpek sayısı 22 olup, bu köpeklerin 18’i yavru 
köpek yetiştirme faaliyetlerinden ve 4’ü hibe 
edilenlerden oluşmaktadır. Diğer taraftan, 2020 
yılında başlatılan yerli ve milli ırk köpek temi-
ni çalışmaları kapsamında temin edilen 2 adet 
Tarsus Çatal Burun ırkı köpek, 2021 yılında de-
mirbaş kayıtlarımıza alınmıştır. Demirbaş ka-
yıtlarına alınan bir köpeğin, Narkotik Dedektör 
Köpeği Temel Eğitim Kursu’nu tamamlanma-
sının ardından 2022 yılında taşra idaresinde 
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görevine başlatılması planlanmakta olup, diğer 
köpeğin ise hazırlık eğitimi devam etmektedir.

Ülkemizde milli köpek ırklarından olan 
Anadolu Sultan Tazısı ve Trabzon Zerdava ırkı 
köpeklerine yönelik Ar-Ge çalışmalarına 2021 
yılında başlanılmıştır. 2022 yılının ilk aylarında 
hibe olarak alınması öngörülen 2 adet Anadolu 
Sultan Tazısı ırkı köpeğe ilişkin eğitim çalışma-
larının yürütülmesi planlanmaktadır. 

Ayrıca KEM bünyesinde yapılan üretim ve 
eğitim faaliyetlerinde farklı ırk köpeklerin dahil 
edilmesi kapsamında Ar-Ge ve eğitim çalışma-
larına devam edilmektedir.

Dedektör köpeklere ilişkin, Gümrük Muha-
faza Genel Müdürlüğü bünyesinde;

• 26-30/4/2021 tarihleri arasında 43 adayın 
katılımıyla dedektör köpek idarecisi seçim 
testi düzenlenmiştir.

• 9-13/8/2021 tarihleri arasında 28 adayın 
katılımıyla dedektör köpek idarecisi seçim 
testi düzenlenmiştir.

• 6-7/12/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız 
Köpek Eğitim Merkezinde Sahil Güvenlik 
Komutanlığının 4 kursiyerine ve köpeğine 
seçim testi düzenlenmiştir.

• Ayrıca, Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) arasında yü-
rütülen Gümrük Muhafazanın Kapasitesi-
nin Artırılması Projesi kapsamında, Köpek 
Eğitim Merkezindeki eğiticilere, Birleşmiş 
Milletler uzmanı tarafından 4-9/3/2021 ta-
rihleri arasında uzaktan eğitim, 15/3/2021-
7/5/2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim 
verilmiştir. 

2021 yılında dedektör köpeklere ilişkin ger-
çekleştirilen eğitim faaliyetleri aşağıdaki tablo-
da yer almaktadır. 

Bununla birlikte, göçmen kaçakçılığı ile 
mücadele kapsamında dedektör köpekler-
den yararlanmak amacıyla, 2021 yılında yapı-
lan araştırmalar neticesinde hudut kapıların-
da özellikle göçmen kaçakçılarının tercih ettiği 
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kamyon, tır, konteyner vb. büyük yük taşıyan ve 
ebat itibarıyla insan taşımacılığına müsait araç-
larda arama faaliyetleri gerçekleştirmek üzere 
“Canlı İnsan Arama Dedektör Köpek İdarecisi ve 
Dedektör Köpeği Eğitimi” çalışmalarına başla-
nılmış olup, 2022 yılının Ocak ayında 2 kursiyer 

ile birlikte Canlı İnsan Arama Köpeği ve İdare-
cisi Temel Eğitim kurs programı düzenlenmesi 
planlanmaktadır. 

Diğer taraftan, 2021 yılında konuya ilişkin 
gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlerini, şu şekil-
de sıralamak mümkündür: 

KEM EĞİTİMLERİ DÜZENLENME SAYISI KATILIMCI SAYISI

Narkotik Dedektör Köpek İdarecisi ve Narkotik Dedektör Köpeği Temel 
Eğitim Kurs Programı* 3 15

Patlayıcı Silah Mühimmat Dedektör Köpek İdarecisi ve Dedektör 
Köpeği Temel Eğitim Kurs Programı 1 4

Hatırlatma ve Adaptasyon Eğitimleri 4 28

Asayiş Köpeği ve İdarecisi Kurs Programı 1 4

Yavru Köpek Eğitimi Kurs Programı 3 11

Çay-Tütün Dedektör Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi Kurs Programı 1 4

Taşra Yavru Köpek Eğitimi Kurs programı 1 5

Köpek İdareciliği Seçim Testi 4 89

TOPLAM 18 160

* Söz konusu eğitim programında Sahil Güvenlik Komutanlığından da 1 personel köpeğiyle birlikte kursiyer olarak katılım 
sağlamıştır.

KEM Eğitimi ve Katılımcı Sayıları
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Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Ulus-
lararası Göç Örgütü (IOM) arasında yürütülen 
Gümrük Muhafazanın Kapasitesinin Artırılma-
sı Projesi kapsamında havalimanlarında yolcu 
ve kargo kontrolleri, uçak arama, havalimanı 
suçları, dedektör köpek eğiticilerinin ve idareci-
lerinin eğitimi gibi konularda saha ziyareti, se-
miner, çalıştay ve eğitim faaliyetleri düzenlen-
miştir. Proje, A.5.1.4 numaralı Dedektör Köpek 
İdaresi Eğiticilerin Eğitimi faaliyeti çerçevesin-
de çevrimiçi olarak, 4-5-8-9 Mart 2021 tarihin-
de gerçekleşen program ile başlamış olup, bahse 
konu eğitime 15/3/2021 tarihi itibarıyle Birleş-
miş Milletler uzmanının ülkemize gelmesiyle 
sekiz hafta boyunca yüz yüze devam edilmiştir.

Bakanlığımız ile Birleşmiş Milletler Ulus-
lararası Göç Örgütü (IOM) arasında yürütülen 
Gümrük Muhafazanın Kapasitesinin Artırılması 
Projesi kapsamında, Köpek Eğitim Merkezinde-
ki eğiticilere Birleşmiş Milletler uzmanı tarafın-
dan 4-9/3/2021 tarihinde uzaktan verilmiş olup, 
15/3/2021 – 7/5/2021 tarihleri arasında yüz yüze 
eğitim verilmiştir.

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü taşra 
idarelerinde görev yapmakta olan dedektör kö-
pek ile idarecilerinin ve barınakların kontrol ve 
denetim noktasında ise, Gümrük Muhafaza Hiz-
metleri Yönergesi’nin 143’üncü maddesi 2’nci 
fıkrası gereğince, Köpek Eğitim Merkezinde gö-
revli eğiticiler tarafından; 

• 1-3/9/2021 tarihleri arasında Ankara, Kay-
seri illerinde;

• 27/9/2021-6/10/2021 tarihleri arasında Ha-
tay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır 
illerinde;

• 8-17/12/2021 tarihleri arasında Şırnak ve 
Mardin illerinde; 

denetimler gerçekleştirilmiştir. 
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3.5. Deniz Devriye, Gemi Arama ve Konteyner Kontrol 
Ekipleri
3.5.1 Gemi Arama Ekipleri

2014 yılı itibarıyla faaliyete geçen gemi ara-
ma ekipleri, Bakanlığımızın sorumluluk ala-
nında bulunan karasuları ile limanlarda deniz 
taşıtlarının kontrolü, muhtemel kaçakçılık faa-
liyetlerinin tespiti ve yasa dışı faaliyetlerin ön-
lenmesi noktasında önemli rol oynamaktadır.

Gemi trafiğinin yoğunluğu, gelen gemilerin 
izledikleri rotalar, taşıdıkları eşya, bölgelerdeki 
olay ve yakalama değerleri, gerçekleştirilen ih-
tiyaç analizleri esas alınarak yapılan çalışmalar 
sonucunda 2021 yılı itibarıyla aktif görev yapan 

ekip sayısı Hatay, Mersin, İzmir, Tekirdağ, Bur-
sa, İstanbul Deniz (2), Kocaeli, Zonguldak ve 
Samsun olmak üzere 10’a çıkartılmıştır.

Bahse konu ekiplerin işlerlik kazanması ile 
birlikte deniz ve limanlarda etkinliğimiz artmış 
olup 2021 yılında 1.149 adet gemi arama faaliye-
ti gerçekleştirilmiştir. Arama faaliyetleri sonu-
cunda 34 olayda akaryakıt, alkol, tütün, sigara, 
narkotik cinsi eşyaya ilişkin toplamda 6 milyon 
424 bin TL değerinde yakalama yapılmıştır.
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EKİPLER Arama Olay Sayısı Akaryakıt 
(TL) Alkol (TL) Sigara (TL) Değer Toplam 

(TL)

Kocaeli KİM 199 1 81.017 81.017

Zonguldak KİM 44 2 192.530 21.322 213.852

İstanbul Deniz KİM (Avrupa) 71 4 865.019 4.250 8.373 877.642

İstanbul Deniz KİM (Anadolu) 170 3 1.320.759 37.564 59.242 1.417.566

İzmir KİM 124 6 1.143.439 14.296 18.227 1.175.962

Mersin KİM 135 1 595.381 595.381

Hatay KİM 148 14 1.788.950 18.309,55 1.807.260

Samsun KİM 61

Bursa KİM 178 2 176.227 18.753,62 194.981

Tekirdağ KİM 19 1 60.004 60.004

TOPLAM 1.149 34 6.082.305 77.432 263.927 6.423.664

2021 Yılı Gemi Arama İstatistikleri
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3.5.2 Deniz Devriye Ekipleri
Ülkemiz karasuları ve deniz limanlarında 

kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılma-
sı amacıyla; İstanbul (2), İzmit, Aliağa, Çeşme, 
Marmaris, Bodrum, Antalya, Taşucu, Mersin, 
İskenderun, Bursa, Samsun’da olmak üzere 
toplam 13 adet deniz devriye ekibi görev yap-
maktadır. Deniz devriye ekiplerince 2021 yılın-
da 2.461 saat devriye faaliyeti gerçekleştirilmiş, 
862 adet deniz taşıtı kontrole tabi tutulmuştur. 
Söz konusu kontroller sonucunda, ilgililer hak-
kında 25 idari, 2 adli işlem tesis edilmiştir.

EKİPLER Devriye Gün Devriye Saat Kontrol EdilenTaşıt Adli/idari İşlem

İstanbul Deniz KİM (2) 121 573 387 25

Samsun KİM 55 84 119 0

Mersin KİM 126 174 38 0

Taşucu KİBA 70 96 58 0

İzmir KİM 41 45 2 0

Çeşme KİBA 76 65 25 0

Antalya KİM 140 352 47 0

İzmir KİM 41 45 2 0

Marmaris KİM 75 337 3 0

Bodrum KİBA 55 266 40 0

Kocaeli KİM 131 263 59 0

Hatay KİM 54 92 15 1

Bursa KİM 61 116 69 1

TOPLAM 1.005 2.461 862 27

2021 Yılı Deniz Devriye Ekipleri 
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3.5.3. Konteyner Kontrol Ekipleri
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 

Aracı 2009 programlama yılı kapsamında 2011-
2012 yılında başarıyla yürütülüp sonuçlandırı-
lan Deniz Operasyonları Eşleştirme Projesinin 
“Eğitim” bileşeni kapsamında ele alınan ko-
nulardan birini de Konteyner Kontrol Eğitimi 
oluşturmuştur. Benzer şekilde, 2017-2019 yıl-
ları içerisinde yürütülen Türk Gümrük İdaresi-
nin Deniz Gözetiminin ve Operasyonel Prose-
dürlerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesinin 
“Deniz Gümrük Muhafaza-II” bileşeni altında 
deniz istihbaratı çerçevesinde konteyner hedef-
leme konularında eğitim çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı 2’nci 100 

Gün Eylem Planı içerisinde yer alan “Konteyner 
Kontrol Ekiplerinin Kurulması Projesi” ile de 
söz konusu ekiplerin kurulumuna başlanmıştır.

 2021 yılı itibarıyla İstanbul, İstanbul Deniz, 
Kocaeli, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir (2), 
Antalya, Mersin ve Hatay Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri emrinde 
görev alan 11 Konteyner Kontrol Ekibi faal ola-
rak çalışmalarına devam etmektedir. Konteyner 
Kontrol Ekipleri tarafından, 2021 yılında 4.963 
konteyner arama işlemine tabi tutulmuştur. 
Bu aramalar sonucunda 32 olayda 2 milyar 295 
milyon 512 bin TL değerinde yakalama gerçek-
leştirmiştir. 

EKİPLER Arama Olay Sayısı
Beyan 

Harici /
Fazlası (TL)

Alkol (TL)
Silah /

Mühimmat 
(TL)

Narkotik (TL) Değer Toplam 
TL

Kocaeli KİM 833 6 17.323.399 4.203.040 390.950.000 412.476.439

Antalya KİM 134 1 360.102 360.102

İzmir KİM (Alsancak) 210 4 3.636.350 3.636.350

Aliağa KİBA 364 0

Mersin KİM 859 6 687.020 1.377.040.168 1.377.727.187

Hatay KİM 76 65 25 0 0 0 0

Samsun KİM 18 0

Bursa KİM 439 2 194.324 194.324

Tekirdağ KİM 878 1 100.576.450 100.576.450

TOPLAM 4.963 32 49.525.893 3.800 4.203.040 2.241.779.568 2.295.512.301

2021 Yılı Konteyner Kontrol İstatistikleri



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

3.6. Yat Takip Programı  
Ülkemize giriş ya da ülkemizden çıkış yapan 

yatların kayıt işlemlerinde kullanılan belgelerin 
elektronik ortamda takibinin yapılması amacıy-
la oluşturulan ve ilgili taşra idarelerinin kulla-
nımına açılan Yat Takip Programı kapsamında, 
yaklaşık 87.500 yat işlemi elektronik olarak iz-
lenmektedir. 

Ayrıca, söz konusu Programın belirli bö-
lümlerinin, sistemin dış paydaşları olarak öngö-
rülen yat acenteleri, marina ve yatçıların erişi-
mine açılması amacıyla marina, acente ve yatçı 
modülleri oluşturulmuş ve sisteme entegrasyo-
nu sağlanmıştır.



93https://muhafaza.ticaret.gov.tr

3.7. Nakit Kontrol İşlemleri
Bankacılık sistemi haricinde fiziki olarak, 

kuryeler tarafından veya yolcu beraberinde ül-
kemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nak-
din takibi, kontrolü, yasa dışı yollarla naklinin 
önlenmesi ve gerektiğinde kayıt altına alınması 
işlemleri gümrük idaresinin sorumluluğunda-
dır. 

Kambiyo mevzuatının ilgili hükümleri çer-
çevesinde Bakanlığımız tarafından 2013 tarihin-
de uygulamaya konulan Nakit Kontrol Progra-
mı, yolcuların yurda giriş ve yurttan çıkışlarında 
nakit beyanda bulunmalarını kolaylaştırmakta, 
beyanda bulunan yolcuya ilişkin bilgilerin elekt-
ronik ortama tutulmasını sağlamaktadır. Prog-
ram veri setleri Bakanlığımız risk analizi çalış-
malarında kullanılmakla birlikte, Mali Suçları 
Araştırma Kurulu Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-

kası ve gerektiğinde ilgili diğer idari ve adli mer-
cilerce paylaşılmaktadır.

Programın faaliyette olduğu tarihten günü-
müze kadar, ülkemize girişte 95 bin, ülkemiz-
den çıkışta ise yaklaşık 50 bin adet nakit kontrol 
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Gümrük idarelerinde nakit kontrolleri ala-
nında etkinliğin arttırılması, uygulamada yaşa-
nan sorunların giderilmesi amacıyla, bu alanda 
görevli personelin bilgilendirilmesini teminen, 
2021 yılında, yolcu işlemlerini yürüten personel 
ile adli kolluk görevini ifa eden 240 memura na-
kit kontrolleri eğitimi verilmiş olup, 2022 yılın-
da söz konusu eğitimlerin devam etmesi plan-
lanmaktadır.
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3.8. Gümrük Tespit Teknolojileri  
3.8.1. Araç, Konteyner ve Tren Tarama 
Sistemleri

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, kaçak-
çılıkla mücadele faaliyetlerinde etkinliği art-
tırmak amacıyla, modern teknolojiye dayanan 
araç ve cihazların yenilenme ve iyileştirilmesi 
çalışmalarına önem verilmekte olup, gümrük 
kapı ve limanlarımızda kaçakçılıkla mücadelede 
kullanılan araç, gereç ve teknik cihaz kapasite-
si sürekli artırılmaktadır. Bu doğrultuda, Araç 
ve Konteyner Tarama Sistemlerinin saha ve li-
manlarda kurulumu gerek Bakanlığımız yatı-
rım bütçesi gerekse işletici kuruluşlarca yapılan 
alımlarla hız kazanmış, söz konusu sistemlerin 
sayısı 2021 yılı sonu itibarıyla 74 adede ulaşmış-
tır.

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

• 33 tanesi Mobil,

• 23 tanesi Yarı Sabit,

• 1 tanesi Backscatter Entegreli Yarı Sabit

• 8 tanesi Backscatter Van Mobil Tarama Sis-
temi,

• 2 tanesi Tren Tarama,

• 1 tanesi Gamma-Ray,

• 6 tanesi Hızlı Tarama Sistemi 

olmak üzere farklı cins ve modellerdeki sis-
temler olup, 2021 yılında; 

• Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yeniden 
yapılandırma projesi kapsamında, İpsa-
la Gümrük Kapısı TIR çıkış sahasına işletici 
kuruluş tarafından temin edilen 1 adet yarı 
sabit X-Ray tarama sistemi,

• Tekirdağ Asyaport Limanı’na işletici ku-
ruluş tarafından temin edilen 1 adet hızlı 
X-Ray tarama sistemi,

• Akçakale Gümrük Kapısı’na Bakanlığımız 
bütçe kaynaklarıyla temin edilen 1 adet Mo-
bil X-Ray tarama sistemi,

• Öncüpınar Gümrük Kapısına Bakanlığımız 
bütçe kaynaklarıyla temin edilen 1 adet Yarı 
Sabit X-Ray tarama sistemi,

kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüzce yapılan 
teknoloji Ar-Ge araştırmaları çerçevesinde, 
araçların üç açıdan (sağ-sol-üst) X-Ray görün-
tüsünün geri yansıma (backscatter) teknolojisi 
ile alınarak, iletim (transmisyon) X-Ray siste-
miyle entegre bir yapıya sahip üç boyutlu düz-
lemde çok katmanlı imaj inceleme yeteneğiyle 
çalışan ve dünyada az sayıda ülkede kullanılan 
Geri Yansıma (Backscatter) Teknolojili X-Ray 
Tarama Sistemi işletici kuruluşça temin edilerek 
2021 yılında, İpsala Gümrük Kapısında kullanıl-
maya başlanmıştır.

Diğer taraftan, 2021 yılı yatırım bütçesi 
kapsamında temin edilen ancak pandemi ne-
deniyle üretim sürecinde gecikme yaşanan 1 
adet mobil X-Ray tarama sisteminin Pazarkule 
Gümrük Kapısına, 1 adet yarı sabit X-Ray tara-
ma sisteminin, Habur Gümrük Kapısına, 4 adet 
ZBV Mobil Van X-Ray Tarama Sisteminin ihtiyaç 
planlaması yapılan gümrük idarelerine kuru-
lumlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
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n  Geri Yansıma (Backscatter) Entegreli X-ray Tarama Sistemi

n  Geri Yansıma (Backscatter) Tarama İmajı
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n  Yarı Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemleri

n  Hızlı Tarama Sistemi
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3.8.2. Bagaj Tarama Sistemleri
Kara, deniz, hava ve demiryolu hudut kapı-

larında, yolcu beraberi eşyanın fiziki muayeneye 
tabi tutulmadan kontrol edilmesi amacıyla, 2021 
yılında toplam 13 adet Bagaj X-Ray Sistemi te-
min edilmiş ve ihtiyaç duyan muhtelif saha ve 
limanlarımıza kurulumları tamamlanmıştır. 

Kurulan sistemlerin; 1’i Ankara Etimesgut 
Havalimanı, 1’i Adnan Menderes Havalimanı, 2’i 
Habur Gümrük Sahası, 1’i Hamzabeyli Gümrük 
Sahası, 1’i Akçakale Gümrük Sahası, 1’i Cilvegö-
zü Gümrük Sahası, 1’i Mersin Yolcu Salonu, 1’i 
Karkamış Gümrük Sahası, 1’i Van Havalimanı, 
1’i Amasya Merzifon Havalimanı, 1’i Zonguldak 
Havalimanı, ve 1’i Ankara Posta Gümrük İdaresi 

olmak üzere toplam 12 idaremizde faaliyete ge-
çirilmiştir.

3.8.3. Motorbotlar
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, deniz 

devriye ve gemi kontrol ekipleri tarafından ka-
çakçılıkla mücadele çalışmalarında kullanılmak 
üzere, 14’ü deniz devriye ve 7’si ani müdahale 
botu olmak üzere toplamda 21 motorbot aktif 
olarak hizmet vermektedir. Motorbotların seyir 
bölgeleri, kara sularımızdaki kaçakçılık riskleri, 
ticaret hacmi dikkate alınarak Genel Müdürlü-
ğümüzce belirlenmektedir.

n  Mobil X-ray Tarama Sistemi
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3.8.4. Diğer Teknik Cihazlar ve Ekipman
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde, 2021 yı-

lında, iki ihalede, teknik cihaz ve sistem (16 adet 
Videoskop, 7 adet Yoğunluk Ölçüm Cihazı, 15 
adet Karbondioksit Ölçüm Cihazı, 3 adet Uyuş-

turucu ve Kimyasal Madde Teşhis Cihazı) alımı 
gerçekleşmiş olup, bu cihazların bir kısmı teslim 
alınarak ihtiyaç duyan idarelerin kullanımına 
verilmiştir. 
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BÖLÜM 4
2021 Yılı Hedef ve 

Projeleri
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4.1. Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Planı
Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Planı 

kapsamında, 2021 yılında, Kapıkule Gümrük Ka-
pısı Tır Giriş Sahası Hudut Kapı Peronlarından 
birinde, tır çekici ve dorselerin alt kısımlarının 
anlık ve etkin bir şekilde kontrolünü mümkün 
kılan, yüksek çözünürlüklü, progresive tarama 
özellikli kamera sistemine sahip Araç Altı Gö-
rüntüleme Sistemi kurulmuştur. Bu sahadan 
alınan geri bildirimler sonucunda, idarelerin gi-
riş ve çıkış peron sayılarına göre, sistemin Ha-
bur, Esendere, Kapıköy, Kapıkule, Dilucu, İp-
sala, Hamzabeyli, Cilvegözü, Karkamış, Sarp ve 
Öncüpınar Gümrük Sahalarına kurulumu plan-
lanmaktadır.

4.1.1. Hunter Projesi
Genel Müdürlüğümüz ve Birleşik Krallık Sı-

nır Gücü (UKBF) arasında yürütülen proje kap-
samında, Yolcu Davranış Tespiti ve Hedefleme, 
Konteyner Hedefleme, Küçük Tekneler ve Yat-
larda Arama, Finansal ve Mali Soruşturma Tek-

nikleri gibi konularda eğitim-staj programları 
düzenlenmektedir. Bununla birlikte iki idare 
arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanma-
sını teminen inceleme ziyaretleri, çalıştay ve 
seminerler gerçekleştirilmektedir. İlerleyen dö-
nemde diğer ülke idarelerine ortak eğitim dü-
zenlenmesi, her iki idareden görevlilerin iştirak 
ettiği teknik grupların oluşturulması ve müşte-
rek operasyonlar gerçekleştirilmesi şeklinde iş 
birliğine dayalı hususlar öngörülmektedir. 

2021 yılı Mart ayı itibarıyla uygulanmaya 
başlanan söz konusu proje çerçevesinde; iki adet 
“Açık Kaynak İstihbarat Eğitimi”, “Siber İstih-
barat Eğitimi”, “Yolcu Davranış Tespiti Eğitimi” 
icra edilmiştir. Buna ek olarak proje kapsamında 
Birleşik Krallık tarafınca Bakanlığımız kullanı-
mına tahsis edilmek üzere satın alınan beş adet 
Agilent Resolve Raman marka el tipi narkotik ve 
kimyasal madde teşhis cihazı, Genel Müdürlü-
ğümüze teslim edilmiştir.

n  Araç Altı Görüntüleme Sistemi
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4.2. Avrupa Birliği (AB) Projeleri
Genel Müdürlüğümüzce, Avrupa Birliği 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument 
Pre-Accession Assistance-IPA) olarak adlan-
dırılan program çerçevesinde; mal alımı, eş-
leştirme, hizmet alımı gibi bileşenleri içeren 7 
adet Avrupa Birliği Projesi yürütülmüştür. Hâ-

lihazırda 3 adet AB projesinin çalışmaları devam 
etmektedir. Her bir proje; tedarik, eşleştirme, 
hizmet alımı gibi birden fazla bileşenden oluşa-
bilmektedir.

4.1.2. İhracat Kontrolleri ve Sınır 
Güvenliği Yardımı (EXBS) 

Kitle imha silahlarının (KİS) yayılmasının 
önlenmesi, bu alanda farkındalığın artırılma-
sı ve ülkemizin sınır kontrol sistemlerinin ge-
liştirilmesi amacıyla, ABD ile ülkemiz arasında 
İhracat Kontrolleri ve Sınır Güvenliği Yardımı 
(Export Control and Related Border Security As-
sistance-EXBS) Programı yürütülmektedir.

EXBS Programı kapsamında halihazırda, 
uluslararası sınır gözetimi, demiryolu gözetimi, 
hava kargo önleme, sınır devriyesi, radyasyon 
önleme gibi birçok alanda eğitim faaliyetleri dü-
zenlenmiş ve çeşitli hibeler alınmıştır. Bu doğ-
rultuda, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler 
şunlardır: 

• EXBS Hibeleri Kapsamında Mart 2021’de 10 
adet Radyoaktif İzotop Tanımlama Ciha-

zı (VeriFinder) hibe olarak alınmış ve ilgili 
idarelere dağıtılmıştır.

• 12-15/4/2021 tarihlerinde, çevrimiçi olarak, 
radyasyon el dedektörleri operatör eğitimi 
verilmiştir.

• 15-16/9/2021 tarihlerinde, online olarak, 
Radyasyon Tespit Sistemi Standart Operas-
yon Prosedürü Geliştirme Çalıştayı düzen-
lenmiştir.

• 12-15/10/2021 ve 19-22/10/2021 tarihlerin-
de sanal ortamda Kaçakçılığın Önlenmesi ve 
İfade Alma Usulleri Çalıştayı gerçekleştiril-
miştir.

• 9-17/12/2021 tarihlerinde, Bakanlığımız 
Köpek Eğitim Merkezinde SIMFOX İmaj 
Analiz Programı kullanıcı eğitimi verilmiş-
tir.
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PROJE ADI SÖZLEŞME TÜRÜ PROJE ÇIKTILARI

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu- I Tedarik 9 adet CCTV, 4 adet POS, 20 adet IP Kripto, Ağ Güvenliği Ekipmanı, 24 adet 

Kriptografi Anahtarı

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – II

Tedarik ve 
Hizmet Alımı

Tedarik: 5 adet Yarı-Sabit Araç ve Konteyner Tarama Sistemi, Mersin ve Alsancak 
Limanlarına soğuk hava depolu arama hangarı kurulumu, arama hangarları için 
ekipman alımı 

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – III Tedarik

ATS Yazılımı, 1250 adet Mobil Ünite, 14 adet Mobil Ekip Aracı, araçlarda kullanılan 
narkotik ve patlayıcı iz dedektörü, yoğunluk ölçüm cihazı, videoskop, dizüstü 
bilgisayarı ve arazi dizüstü bilgisayarı

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – V Tedarik Tren Tarama Sistemi, Bagaj Tarama Sistemi, 4x4 Arazi Aracı, Veri Yönetim Sistemi

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – VI

Tedarik ve 
Eşleştirme

Tedarik:
 10 adet Devriye Botu,5 adet Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi, 25 adet 
Devriye Aracı
Eşleştirme: Deniz Operasyonları-I İngiltere-Almanya Konsorsiyumu

Türk Gümrük İdaresinin 
Modernizasyonu – VIII Tedarik 18 adet Mobil Bagaj Tarama Sistemi

Gümrük Muhafazanın Deniz 
Gözetim Kapasitesinin 
Artırılması

Tedarik ve 
Eşleştirme

Tedarik:
- 8 adet Devriye Aracı 
- 4 adet Devriye Botu
Eşleştirme: Deniz Operasyonları-II
 İspanya-Fransa Konsorsiyumu
-İleri seviye gemi arama ve devriye eğitimi
-Deniz operasyonları eğitimi
-Arama kurtarma eğitimi
-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
-Kurumlar arası işbirliği 
-İstihbarat paylaşımı

Gümrük Muhafazanın 
Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi

Tedarik ve 
Doğrudan hibe

Tedarik: 50 adet dedektör köpek, 20 adet dedektör köpek aracı, 50 adet devriye 
aracı, 6 adet Bagaj Tarama Sistemi ile 20 adet uyuşturucu ve kimyasal madde 
tespit cihazı
Doğrudan hibe: Yolcu ve kargo kontrolü eğitimleri, uçak arama, havalimanı suçları 
eğitimleri, dedektör köpek idarecisi eğitimleri (Uluslararası Göç Örgütü)

Gümrük Muhafazanın Tespit 
Kapasitesinin Artırılması

Tedarik, 
Eşleştirme ve 
Hizmet Alımı

Tedarik: 5 adet backscatter 
Eşleştirme: İtalya-İspanya konsorsiyumu
-Konteyner kontrol kapasitesinin geliştirilmesi
-KKM’nin kapasitesinin geliştirilmesi
Hizmet Alım: Veri madenciliği ve hedefleme programı

Gümrükler Muhafazanın 
Kontrol Kapasitesinin 
Geliştirilmesi

Teknik Destek

 -Radyasyon güvenliği ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile mücadele eğitimi 
verilmesi
-Radyasyon Kontrol Stratejisi ve Kontrol Planı oluşturulması
-Posta ve hızlı kargo kontrollerinde kullanılacak bir risk profili portföyü 
oluşturulması
-Posta ve hızlı kargo kontrolleri kapsamında açık kaynak istihbarat eğitimi 
verilmesi
-Posta ve hızlı kargo kontrollerinde yol haritasının oluşturulmasının ardından pilot 
bir açık kaynak istihbarat ekibi oluşturulması

Avrupa Birliği Projeleri
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4.2.1. Havalimanlarında Gümrük Mu-
hafazanın Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Havalimanlarında kaçakçılıkla mücade-
le kapasitesinin artırılması amacıyla başlatılan 
Avrupa Birliği projesi, tedarik ve doğrudan hibe 
bileşenlerinden oluşmaktadır. Projenin Ulusla-
rarası Göç Örgütü ile yürütülen doğrudan hibe 
bileşeni kapsamında; havalimanlarında yolcu ve 
kargo kontrolleri, risk analizleri ve fiziki kont-
roller dahil olmak üzere, hava aracı arama ka-
biliyetinin iyileştirilmesi, havalimanı giriş kar-
tı bulunan şahıslar tarafından işlenen suçların 
önlenmesi, dedektör köpek eğiticilerinin ve ida-
recilerinin kapasitesinin geliştirilmesi hedef-
lenmiştir. Bahsi geçen hedefler doğrultusunda; 
eğitim ve konferanslar düzenlenmekte, saha zi-
yaretleri planlanmakta ve yol gösterici belgeler 
hazırlanmaktadır.

Bu bağlamda, 2021 yılında, kargo ve yolcu 
kontrolleri konularında eğiticilerin eğitimi, Yol-
cu ve Kargo Kontrolleri Tatbikatı, Yolcu Kontrol-
lerinde Risk ve Davranış Analizi ile Operasyonel 
İşleyiş Eğitimleri, Köpek Eğiticilerinin Eğitimi 
ile Havayolu Kargo Kontrolleri Eğiticilerin Eği-
timi düzenlenmiştir. Bununla birlikte Protokol 
Kuralları ve Mesleki Etik Eğitimi ile Toplumsal 
Cinsiyet Farkındalığı ve İnsan Hakları Eğitimi 
gerçekleştirilmiştir.

Projenin tedarik bileşeni kapsamında 50 de-
dektör köpek, 50 devriye aracı, 20 dedektör kö-
pek nakil aracı ile 6 adet Bagaj Tarama Sistemi, 
2019 yılında temin edilerek ilgili idarelere tahsis 
edilmiştir. Aynı proje kapsamında Bakanlığımı-
za kazandırılacak olan uyuşturucu ve kimyasal 
madde teşhis cihazlarının temini ise AB projele-
rinde temin edilecek cihazların menşeine ilişkin 
uygulanan kural nedeniyle uzamış olup, söz ko-
nusu cihazların temininin 2022 yılı ilk çeyreğin-
de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

4.2.2. Gümrük Muhafazanın Tespit 
Kapasitesinin Artırılması 

Gümrük Muhafazanın tespit kapasitesinin 
artırılması amacıyla uygulanan Avrupa Birliği 
Projesinin tedarik bileşeni kapsamında; 5 adet 
backscatter mobil tarama sistemi, belirlenen li-
manlarda, 2019 yılı itibarıyla faaliyete geçmiştir. 

Projenin teknik yardım bileşeni kapsamın-
da; Bakanlığımız ve TÜBİTAK BİLGEM iş birliği 
çerçevesinde, gümrük gözetim ve kontrol faali-
yetlerinde etkinliği arttırmak, kaçakçılıkla mü-
cadelede kullanılan idari, teknik ve operasyonel 
kapasiteyi geliştirmek ve Gümrük Muhafaza 
Komuta Kontrol Merkezinin yapısını güçlen-
dirmek amacıyla önemli tekniklerin kullanıldığı 
“Veri Yönetim ve Hedefleme Yazılımı Projesi” 
başlatılmıştır. 

Bu doğrultuda hazırlanan MUHAFIZ Ya-
pay Zekâ Destekli Muhafaza Analiz Programı ile 
farklı veri kaynaklarından gelen büyük veri hem 
yığın hem de akan veri olarak işlenebilmektedir. 
Yığın veri üzerinden analitik algoritmalarla elde 
edilen yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğ-
renme modelleri, akan veri ile kullanılabilmek-
te; böylelikle canlı, gerçek zamanlıya yakın ya 
da ihtiyaca göre zaman performanslı çözümler 
sunulabilmektedir. Bu durum, insan tarafından 
ortaya çıkarılamayacak sayı ve karmaşıklıktaki 
analizlerin, risk ilişkilerinin yapay zekâ tekno-
lojisi ile tespit edilmesini mümkün kılmaktadır.

Proje, %100 AB destekli yürütülmekte olup, 
proje konusu yazılım tamamıyla TÜBİTAK ta-
rafından, açık kaynak ürünler kullanılarak ge-
liştirilmektedir. Yazılım geliştirilmesine ilişkin 
çalışmaların tamamlanmasına müteakiben, sis-
tem testlerinin, son kullanıcı eğitim faaliyetleri 
ve kabul işlemleri sonrasında, MUHAFIZ Prog-
ramı web üzerinden, merkez ve taşrada kulla-
nılmaya başlanması öngörülmektedir.
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4.2.3. Gümrük Muhafazanın Kontrol 
Kapasitesinin Geliştirilmesi 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (Instrument Pre-Accession Assistance/
IPA) IPA-II Döneminin (2014-2020) 2020 prog-
ramlama yılı altında gerçekleştirilmesi planla-
nan “Gümrük Muhafazanın Kontrol Kapasite-
sinin Geliştirilmesi” projesinin çalışmalarına, 
2021 yılı itibarıyla başlanmıştır. Projeye ilişkin 
Finansman Anlaşmasının 28/4/2021 tarihinde 
yürürlüğe girmesi ile birlikte, proje kapsamın-
daki çalışmalar hız kazanmıştır. Projenin 24 ay 
sürmesi planlanmakta olup, proje faaliyetle-
ri, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü 
(IOM) ile birlikte yürütülecektir.

Proje, temelde iki ana bileşenden oluşmak-
tadır. Birinci bileşen olan “Radyasyon Kontrol 
Kapasitesinin Geliştirilmesi” bileşeni altında;

• Radyasyon kontrolüne ilişkin olarak, mer-
kez ve taşradaki mevcut durumun tespit 
edilmesi, ihtiyaçlara dair analiz raporlarının 
oluşturulması,

• Yurt dışında radyasyon kontrolü konusunda 
iyi uygulama örneklerinin görülmesi ama-
cıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyareti dü-
zenlenmesi, 

• Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma 
Kurumu (TENMAK) ve Nükleer Düzenleme 
Kurumu (NDK) gibi ulusal paydaşların yanı 
sıra uluslararası paydaşların katılımlarıyla 
çalıştay düzenlenmesi,

• Taşra personelinin, Avrupa Birliği Nükle-
er Güvenlik Eğitim Merkezi’nde (EUSECT-
RA-Almanya / Karlshue) radyasyon gü-
venliği ve radyoaktif madde kaçakçılığı ile 
mücadele konularında temel eğitim alması-
nın sağlanması,

• Eğitim materyallerinin oluşturulması ve 
eğiticilere yönelik eğitim gerçekleştirilmesi, 

• Personele, uluslararası uzmanlar nezare-
tinde yetiştirilen eğiticiler tarafından eğitim 
verilmesi,

• Gümrük Muhafaza personeline yönelik eği-
tici ve uyarıcı broşürlerin hazırlanması,

• Radyasyon Kontrol Stratejisinin ve Kontrol 
Planının oluşturulması 

öngörülmektedir.

Projenin “Posta ve Hızlı Kargo Kontrol Ka-
pasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı ikinci bileşe-
ni altında ise;

• Posta ve hızlı kargo kontrollerine ilişkin 
merkez ve taşradaki mevcut durumun tespit 
edilmesi ve ihtiyaca dair analiz raporlarının 
oluşturulması, 

• Posta ve hızlı kargo kontrolleri konusunda 
iyi uygulama örneklerinin görülmesi ama-
cıyla AB üyesi ülkelere çalışma ziyareti dü-
zenlenmesi,

• Ulusal ve uluslararası paydaşların katılım-
larıyla çalıştay ve konferans düzenlenmesi,

• Eğitim materyallerinin oluşturulması ve 
eğiticilere yönelik eğitimin gerçekleştiril-
mesi,

• Personele, uluslararası uzmanlar nezare-
tinde yetiştirilen eğiticiler tarafından eğitim 
verilmesi,

• Kullanılan risk analizi metotlarının değer-
lendirilmesi ve neticesinde belirli sayıda risk 
profili içeren risk portföyü oluşturulması,

• İlgili personele açık kaynak istihbarat eğiti-
mi verilmesi,

• Posta ve hızlı kargo kontrollerinde yol hari-
tasının oluşturulması,

• Pilot bir açık kaynak istihbarat ekibi oluştu-
rulması 

hedeflenmektedir.

Gelinen noktada, IOM ve Genel Müdürlüğü-
müz proje ekibince görüşmeler devam etmekte 
olup, projenin temel belgesi olan Description of 
Actions (DoA) hazırlıkları sürdürülmektedir.
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4.3. Yerli Üretim ve Ar-Ge Projeleri
4.3.1. MİLTAR Projesi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinas-
yonunda yürütülen MİLTAR Projesi ile bir adet 
Araç ve Konteyner Tarama Sistemi prototipinin 
Türkiye’de üretilmesi, uzun vadede ise seri üre-
time geçilerek Türkiye’nin söz konusu sistemle-
ri üreten sayılı ülkelerden biri olması hedeflen-
mektedir. Yazılımı ve önemli donanım kalemleri 
yerli olarak geliştirilen sistemin ön tasarımı ve 
kritik tasarımı tamamlanmıştır. Radyasyon gü-
venlik duvarı inşa edilerek sistemin entegras-
yonu ve performans testlerinin yapılacağı geçici 
kurulum sahası hazır hale getirilmiştir. Bununla 
birlikte, sistem yazılımı ve radyasyon ölçümle-
ri simüle edilmiş, donanım, yazılım ve sistem 
entegrasyonu tamamlanmış ve sistemden yük-
sek çözünürlükte görüntü alınmasını sağlaya-
cak hızlandırıcı-dedektör hizalama çalışmaları 

da tamamlanarak projede fabrika kabul testleri 
aşamasına gelinmiştir. Bu doğrultuda, fabrika 
kabul testlerinin tamamlanmasının ardından 
ilk milli tarama sisteminin gümrüklü sahaya 
kurulması ve burada faaliyete geçmesi öngörül-
mektedir. 

Dünyada az sayıda firma tarafından üretile-
bilen, halihazırda yurtdışından temin edilen ve 
gümrük tespit teknolojilerindeki yüksek tekno-
loji yatırımlarının başında gelen Araç ve Kontey-
ner Tarama Sistemlerinin yerli olarak geliştiril-
mesi ile tasarruf sağlanması ve sistemlerin hem 
Türkiye’de gümrüklü sahalar başta olmak üzere 
kritik güvenlik tesislerinde kullanılması hem de 
dış pazara açılarak diğer ülkelerin güvenlik sek-
töründe yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
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4.3.2. Tarama Ağı Projesi
Tarama Ağı Projesi, TÜBİTAK BİLGEM ile 

imzalanan “Gümrük Kapıları Güvenlik Sistem-
leri İçin Yazılım ve Analiz Bileşenleri” konulu 
iş birliği protokolü kapsamında yürütülmekte 
olup, proje ile imaj analizinde etkinliğin artırı-
larak kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin geliş-
tirilmesi hedeflenmektedir. Projenin ulusal aya-
ğı kapsamında; tarama görüntülerinin merkeze 
aktarılarak eş zamanlı incelemeye tabi tutulma-
sı, yapay zekâ modülü ile görüntü üzerinde ano-
mali tespit edilebilmesi planlanmaktadır. Ulus-
lararası alanda ise, komşu ülke gümrük idareleri 
ile görüntü paylaşımı yapılarak bu bölgelerde 
gümrük kontrol sürecinin hızlandırılması ve 
güvenli bir geçiş koridoru oluşturulması amaç-
lanmaktadır.

Ayrıca, bahsi geçen proje dahilinde; görüntü 
formatı dönüştürme, görüntü analizi, aktarım, 
depolama, kıymetlendirme, yönetim, raporla-
ma, proje yönetimi, test ve eğitim şeklinde do-

kuz farklı iş paketinin 4 faz halinde Kapıkule 
ve Sarp Gümrük Kapıları ile Ambarlı, Mersin ve 
İzmit Limanlarında pilot olarak kurulum yapıl-
ması, akabinde diğer tüm idarelerde kurulumun 
tamamlanması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda, mevcut durumda, pilot ida-
relerden merkeze görüntü aktarımını sağlaya-
cak teknik altyapı kurulmuş, imaj analiz araçları 
tasarlanmış, tüm gümrük kapılarındaki tara-
ma istatistiklerinin anlık olarak takip edileceği 
program oluşturulmuş, kaçak eşya tespit algo-
ritmaları yazılmış ve pilot idarelere ziyaretler 
düzenlenerek kurulum ve yaygınlaştırma için 
gerekli tespit ve hazırlıklar yapılmıştır. Bununla 
birlikte, kullanıcı profilleri ve yetkileri belirle-
nerek test ortamı oluşturulmuş ve ilk iki fazın 
testleri başarıyla tamamlanmıştır. Programın, 
2022 yılının ilk çeyreğinde tüm modülleriyle 
devreye alınması planlanmaktadır.
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4.3.3. Gümrükler Muhafaza Kriminal 
Laboratuvar Projesi

Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar 
Müdürlüğü, 19/8/2020 tarihinde faaliyete gir-
miştir. 2021 yılı içerisinde Narkotik ve Psikot-
rop Maddeler inceleme bölümümüz tarafından 
ülkemizde meydana gelen uyuşturucu madde 
kaçakçılığı olaylarında kolluk birimlerimizce ele 
geçirilen doğal, sentetik ve yarı sentetik uyuştu-
rucu maddelerin nitelik ve niceliklerinin tespiti 
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı içeri-
sinde Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne 3.616 
adet numune gelmiş ve Müdürlük bünyesinde 
12.725 adet analiz yapılmıştır. Yapılan analizler 
kapsamında kokain, eroin, esrar, amfetamin, 
metamfetamin, ecstasy, khat, kratom, bonzai 
(sentetik kannabinoid), LSD gibi birçok uyuştu-
rucu madde türüne ilişkin tespit gerçekleştiril-
miştir. 

Sentetik uyuşturucular ile daha etkin müca-
dele edebilmek amacıyla başlatılan “Jenerik Sı-
nıflandırma” adlı sistem aracılığıyla, 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında 
Kanunda sayılmayan ancak uyuşturucu etkisi 
olan birçok sentetik uyuşturucu madde türe-
vi maddelerin kimyasal yapıları tespit edilerek, 
2313 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nu hükümleri kapsamında işlem tesisi mümkün 
kılınmıştır.

Bununla birlikte, halihazırda bir inceleme 
bölümü ile analiz işlemlerini yürüten Kriminal 
Laboratuvar Müdürlüğünde, ele geçirilen fiziki 
ve dijital delillerin daha hızlı çözümlenerek suç 
ve suçlunun tespiti noktasında adli sürecin kı-
saltılması amacıyla; 

• Parmak İzi ve Diğer İzler İnceleme Bölümü,

• El Yazısı, İmza ve Doküman İnceleme Bölü-
mü,

• Bilişim, Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri 
Bölümü

olmak üzere üç yeni bölümün hizmete gir-
mesi planlanmaktadır.

Ayrıca TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin 
Genel Gereklilikler standardında belirlenen 
prosedürlere uygun şekilde sürekli, güvenilir 
ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Kriminal 
Laboratuvar Müdürlüğünün akreditasyonu ger-
çekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

• Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kroma-
tografisi (GC-FID) Cihazı ile Kokain Numu-
nelerin Kantitatif Analizi

• Alev İyonlaştırma Dedektörlü Gaz Kroma-
tografisi (GC-FID) Cihazı ile Metamfetamin 
Numunelerin Kantitatif Analizi 

deney metotlarından Türk Akreditasyon 
Kurumuna (TÜRKAK) akreditasyon başvuru-
sunda bulunulmuştur.

Ayrıca, Gümrükler Muhafaza Kriminal La-
boratuvar Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Uyuş-
turucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on 
Drugs and Crime) (UNODC) tarafından yürü-
tülmekte olan ve yasa dışı uyuşturucu madde 
analizi yapan laboratuvarların performanslarını 
değerlendiren uluslararası kalite güvence prog-
ramı kapsamında “Uluslararası İş Birliği Çalış-
maları (International Collaborative Exercises/
ICE)” programına kabul edilmiştir. 

4.3.4. Yap İşlet Devret (YİD) Projesi 
Kapsamındaki Yatırımlar

Bakanlığımızın temel hizmet politikası; 
Yap-İşlet-Devret modeli ile modernize edilen 
kara hudut kapılarında, geçiş sürelerini hızlan-
dırmak, kişi, eşya ve taşıt hareketlerinde mükel-
lef memnuniyetini sağlamak, gelişmiş ve güncel 
teknolojileri kullanarak hizmet yelpazesini sü-
rekli kılmak, çalışma ortamını, koşulları, ulus-
lararası standarttaki hizmet ve süreçlerimizi 
sürekli iyileştirmek ve yaptığımız her işe yeni 
değerler katmaktır.



109https://muhafaza.ticaret.gov.tr

Bu doğrultuda 2021 yılında, İpsala Gümrük 
Kapısının tamamı yeniden yapılandırılmış, Ha-
bur Gümrük Kapımızda ise işlevini yitiren, gü-
venlik ve dış ticaret politikasına cevap vermeyen 
tesis, hizmet yeri ve yapılarımız yeniden mo-
dernize edilerek çağın gereklerine uygun çalış-
ma koşulları sağlanmıştır. 

4.3.4.1. Güvenlik Kamera Sistemleri
Gümrük kapı ve limanlarımızda sınır gü-

venliğinin sağlanması, kaçakçılıkla mücadelede 
etkili bir teknik alt yapı tesis edilebilmesi ama-
cıyla, gümrüklü sahalarda taşıt, eşya ve insan 
hareketlerinin kontrolünde kullanılan önleyici 

tespit teknolojilerinin araştırılması ve geliştiril-
mesi, Genel Müdürlüğümüzün uzun dönem Ar-
Ge faaliyetleri arasında yer almaktadır. 

Bu bağlamda, gelişmiş algılama teknoloji-
si, ileri optik ve elektronik gözlem yetenekleri 
dikkate alınarak, güvenlik kamera sistemlerinin 
etkinliğini artırmaya yönelik modernizasyon 
çalışmaları hızla devam etmektedir. Nitekim, 
İpsala ve Habur Gümrük Kapılarında kurumları 
tamamlanan, alan hakimiyetine destek sağlayan 
4K Ultra HD kameralar ile analitik hareket tespit 
yeteneğine sahip Hybrid Thermal kameralarla 
7/24 kesintisiz bir kontrol sistemi sağlanmıştır. 

n  Habur Thermal Kamera Görüntüsü 
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Habur Gümrük Kapısında 24 adet videowall 
ekran yönetim sistemi üzerinden, içerisinde Yüz 
Kayıt ve Thermal Hybrid teknoloji ve 4K Ultra 
HD kameraların bulunduğu toplamda 443 adet 
kameradan oluşan sistem hizmete alınmıştır.

İpsala Gümrük Kapısında ise 15 adet video-
wall ekran yönetim sistemi üzerinden içerisinde 
Yüz Kayıt ve 4K Ultra HD kameralarının da oldu-
ğu toplamda 390 adet kameradan oluşan sistem 
hizmete alınmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce, yatırım bütçesi ya 
da YİD projeleri kapsamında, gümrük kara kapı-
ları ile işlem hacmi yüksek deniz ve hava liman-
larında, IP tabanlı, yüksek megapiksel görüntü 
çözünürlüğünü haiz, yapay zekâ işlemci özelliği 
ile video analitik alarm ve anomali tespit kabili-
yetine sahip güvenlik kamera sistemlerinin ku-
rulumu gerçekleştirilerek gümrüklü sahaların 
kesintisiz ve etkili kontrolüne ilişkin güvenli ve 
operasyonel bir yapı temin edilmektedir.

n  Habur Güvenlik Kamera Sistemi Kontrol Merkezi

n  İpsala Güvenlik Kamera Sistemi Kontrol Merkezi
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4.3.4.2. Dedektör Köpek Barınakları ve 
Eğitim Alanları

Kaçakçılıkla mücadele alanında büyük önem 
taşıyan dedektör köpeklerin hizmet kapasitele-
rinin arttırılması amacıyla, Bakanlığımız Köpek 
Eğitim Merkezi (KEM) tarafından belirlenen 
standartlarda barınaklar inşa edilmiş ve köpek-
lerin yaşam alanlarına ilişkin önemli yatırımlar 
yapılmıştır.

Bu doğrultuda, 2021 yılı Kasım ayında hiz-
mete açılan Kapıkule Dedektör Köpek Barınak 
Kompleksi, KEM tesislerinden sonra taşra ida-
relerimizde kapasitesi en yüksek alt yapıdadır. 
20 adet dedektör köpeğin aynı anda barınabile-
ceği şekilde inşa edilen bu Kompleks bünyesin-
de, bağımsız pentatlon eğitim alanı ve köpekle-
rin sağlıklı bir yapıda idamesi için gerekli tüm 
diğer teknik alt yapı tesisleri mevcuttur.

Bununla birlikte, Hamzabeyli Gümrük Ka-
pısında YİD modeliyle sahanın yeniden yapı-
landırılması projesi kapsamında, Gümrük Mu-
hafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü İdari 
Hizmet Binasıyla entegre bir yapıda, toplam 10 
adet barınak, pentatlon eğitim alanı ve diğer ya-
şam mahalleri ile donatılan tesis, 2021 yılı Ekim 
ayında hizmete açılmıştır.

İpsala Gümrük Kapısı Dedektör Köpek Ba-
rınak Kompleksinde, toplam 8 adet barınak, 
pentatlon eğitim alanı ve köpeklerin sağlıklı bir 
yapıda idamesi için gerekli tüm diğer teknik alt 
yapı tesislerinin bulunduğu Dedektör Köpek Ba-
rınak Tesisi hizmete başlamıştır.

Habur Gümrük Kapısında giriş ve çıkış ara-
ma hangarlarına entegre halde (5 giriş + 5 çıkış) 
10 adet dedektör köpeğin aynı anda barınacağı 
ve içerisinde bağımsız pentatlon eğitim alanı ve 
köpeklerin sağlıklı bir yapıda idamesi için ge-
rekli tüm diğer teknik alt yapı ve müştemilatının 
bulunduğu Dedektör Köpek Tesisi hizmete alın-
mıştır.

Ayrıca Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü bağlantısı Zeytindalı Gümrük 

Kapısında 3 adet dedektör köpeğin barınmasını 
sağlayacak Köpek Barınağı, Kumlu Kara Hudut 
Kapısı Mülki İdare Amirliğince yapılarak Aralık 
ayında kullanıma açılmıştır.

İhtiyaç duyulan diğer köpek barınaklarının 
yapılmasına ilişkin olarak;

• İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Mü-
dürlüğü bağlantısı İstanbul Havalimanında 
işletici kuruluş olan İGA İşletmeleri A.Ş., 

• Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü bağlantısı Kayseri Serbest Bölge 
yerleşkesinde işletici kuruluş olan KAY-SER 
A.Ş., 

• Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğü bağlantısı Antalya Havalima-
nı yerleşkesinde D.H.M.İ. ve işletici kuruluş 
olan Fraport TAV Antalya Terminal İşletme-
ciliği A.Ş. 

ile görüşmeler devam etmektedir. Diğer 
taraftan, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü bağlantısı Üzümlü Gümrük 
kapısında köpek barınağı yapımı için çalışmalar 
sürdürülmektedir.

4.3.4.3. Soğuk Hava Depolu Arama 
Hangarları

Gümrük kapılarında, şüpheli olarak belirle-
nen araç ve konteynerlara yönelik personel ya da 
dedektör köpekler marifetiyle yapılan kontrol-
ler ve arama çalışmalarında kullanılmak üzere, 
içerisinde soğuk zincire tabi yüklerin muhafaza 
edilebileceği soğuk hava depolu arama hangar-
ları inşa edilmektedir. Söz konusu teknik im-
kanlar dahilinde, araca ve konteynere ait tüm 
detayların ve kaçak eşyanın gizlendiği bölüm-
lerin incelenmesi mümkün kılınmaktadır. Son 
dönemde, YİD projeleri kapsamında moderni-
ze edilerek soğuk hava depolu arama hangar-
ları kurulan iki gümrük kapısı, Habur ve İpsala 
Gümrük Kapıları olmuştur. 
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4.3.4.4. Nezarethane, Mülakat ve İfade 
Alma ile Teşhis Odaları

Nezarethane, mülakat, ifade alma ve teşhis 
odalarının evrensel insan hakları ve Avrupa Bir-
liği normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla, 
şüphelilerin can güvenliğini korumak ve gözaltı 
sürecini en uygun biçimde gerçekleştirmek üze-
re dizayn edilmesi ve mevcut yerlerin bu kap-
samda revize edilmesi işlemleri, 2021 yılında da 
sürdürülmüştür. 

Söz konusu alanlar, 5271 sayılı Ceza Mu-
hakemesi Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Ka-
nunu’nda ve ceza/ceza infaz hukukuna ilişkin 
ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çer-
çevesinde belirlenen ölçütler ile teknik alt yapı 
doğrultusunda tasarlanmıştır. Böylelikle şüp-
heli şahısların can güvenliğinin en üst seviyede 
tutulduğu, gözaltı işlemlerinin her aşamasının 
kameralarla kayıt altına alındığı, şüphelinin gö-
zaltı süresince sağlığının en iyi şekilde koruna-
bildiği alanların hizmete açılması sağlanmıştır.

n  Habur Soğuk Hava Depolu Arama Hangarı

n  İpsala Nezarethane, İfade Alma ve Teşhis 
Odaları
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4.3.5. Havayolu Beyan Formu Projesi 
Havayolu Beyan Formu Projesi ile hava taşı-

macılığındaki takip ve kontrollerin uluslararası 
standartlara uygun olarak daha etkin ve verim-
li şekilde gerçekleştirilmesini teminen, Güm-
rük Yönetmeliği eki Havayolu Beyan Formu ile 
birlikte alınan GENDEC belgesi, yolcu listesi, 
ikram, akaryakıt, duty-free ve yüke ilişkin bel-
gelerde kayıtlı bilgilerin gümrüğe elektronik or-
tamda iletilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda, 
havayolu işlemlerine ilişkin elektronik ortamda 
oluşturulacak büyük veri havuzu aracılığıyla ta-
kip ve kontrollerin hedef odaklı yapılması, güm-
rük işlem süreçlerinin hızlandırılması, zaman, 
maddi kaynak ve iş gücü tasarrufu sağlanması 
hedeflenmiştir.

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Mü-
dürlüğü tarafından yazılım çalışmaları yürütü-
len söz konusu projenin hayata geçirilmesi adı-
na, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 
havayolu şirketleri, yer hizmeti sağlayıcıları 
ve diğer ilgili ve paydaş kuruluşlarla temaslar 
kurularak komisyonlar oluşturulmuş, havali-
manlarında yerinde incelemelerde bulunularak 
durum ve ihtiyaç analizi yapılmış ve mevzuat 
değişikliğine ilişkin çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. İki fazdan oluşan projenin ilk fazında yer 

alan havayolu ve yer hizmeti firmaları ile en-
tegrasyona ilişkin çalışmalar büyük oranda ta-
mamlanmış olup, projede pilot uygulama süre-
cine geçilmiştir.

4.3.6. Kruvaziyer Gemilere Yönelik 
Online Gümrük Kontrolleri Projesi

Son dönemde, kruvaziyer gemi turizminde 
yaşanan artışla birlikte, söz konusu taşıtlarla 
ülkemize gelen kişilere yönelik gerçekleştiri-
lecek etkin ve verimli gümrük kontrolleri daha 
fazla önem kazanmıştır. Dolayısıyla, halihazırda 
yerel ve manuel olarak ifa edilen kontrol ve de-
netimlerin ülke genelinde, risk analizi modül-
lerini de kapsayan online bir sistem üzerinden 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede öncelikle mevcut gemilerden 
varış öncesi online bildirim alınmasının sağ-
lanması, bu verilerin işleneceği bir risk anali-
zi sisteminin hayata geçirilmesi ile kruvaziyer 
turizme hizmet veren sorumluluk sahasındaki 
limanlara ait yolcu salonlarının muhafaza hiz-
metlerinin etkinliği bakımından yeniden değer-
lendirilmesi öngörülmektedir. 
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BÖLÜM 4
Basın Haberleri
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SABAH AVRUPA Yayın Tarihi  : 17.6.2021
DÜZENSİZ YURTDIŞI Sayfa  : 6
İSTANBUL Medya Tiraj  : 254420
SİYASİ StxCm  : 84,3

SABAH AVRUPA  Yayın Tarihi  : 23.12.2021
DÜZENSİZ YURTDIŞI  Sayfa  : 7
İSTANBUL Medya Tiraj  : 254420
SİYASİ StxCm  : 61,97
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SABAH AVRUPA Yayın Tarihi  : 7.1.2021
DÜZENSİZ YURTDIŞI Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 254420
SİYASİ StxCm  : 36

SABAH Yayın Tarihi  : 14.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 231089
SİYASİ StxCm  : 19
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 6.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 5
İSTANBUL Medya Tiraj  : 196790
SİYASİ StxCm  : 45

HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 24.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 8
İSTANBUL Medya Tiraj  : 197686
SİYASİ StxCm  : 209
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 12.4.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 196677
SİYASİ StxCm  : 30,23

HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 17.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 193053
SİYASİ StxCm  : 90,91
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 24.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 8
İSTANBUL Medya Tiraj  : 192465
SİYASİ StxCm  : 56,42

HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 28.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 7
İSTANBUL Medya Tiraj  : 192465
SİYASİ StxCm  : 29,73
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SÖZCÜ Yayın Tarihi  : 4.4.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 190220
SİYASİ StxCm  : 13,54

HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 6.7.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 191530
SİYASİ StxCm  : 45,05
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SABAH Yayın Tarihi  : 23.12.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 16
İSTANBUL Medya Tiraj  : 186426
SİYASİ StxCm  : 58,98

SABAH Yayın Tarihi  : 17.5.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 7
İSTANBUL Medya Tiraj  : 189456
SİYASİ StxCm  : 22,65
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 17.5.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 195838
SİYASİ StxCm  : 35,57

HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 27.9.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 9
İSTANBUL Medya Tiraj  : 185819
SİYASİ StxCm  : 42,01
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 7.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 8
İSTANBUL Medya Tiraj  : 187230
SİYASİ StxCm  : 46,71

 SABAH Yayın Tarihi  : 30.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 194569
SİYASİ StxCm  : 13
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HÜRRİYET Yayın Tarihi  : 15.12.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 5
İSTANBUL Medya Tiraj  : 177859
SİYASİ StxCm  : 41,99

SÖZCÜ Yayın Tarihi  : 29.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 183239
SİYASİ StxCm  : 29,02
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MİLLİYET Yayın Tarihi  : 24.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 11
İSTANBUL Medya Tiraj  : 128001
SİYASİ StxCm  : 100,79

MİLLİYET Yayın Tarihi  : 29.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 11
İSTANBUL Medya Tiraj  : 128001
SİYASİ StxCm  : 29,75
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MİLLİYET Yayın Tarihi  : 19.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL   Sayfa  : 10
İSTANBUL Medya Tiraj  : 127144
SİYASİ StxCm  : 81,15

POSTA Yayın Tarihi  : 7.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 127347
SİYASİ StxCm  : 49



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

MİLLİYET Yayın Tarihi  : 25.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 11
İSTANBUL Medya Tiraj  : 124940
SİYASİ StxCm  : 28

TÜRKİYE Yayın Tarihi  : 11.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 125222
SİYASİ StxCm  : 16
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POSTA Yayın Tarihi  : 1.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 13
İSTANBUL Medya Tiraj  : 124634
SİYASİ StxCm  : 33

TÜRKİYE Yayın Tarihi  : 9.10.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 124707
SİYASİ StxCm  : 54,83
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TÜRKİYE İSTANBUL Yayın Tarihi  : 28.5.2021
DÜZENSİZ BÖLGESEL Sayfa  : 12
İSTANBUL Medya Tiraj  : 113024
SİYASİ StxCm  : 18,87

MİLLİYET EXPRESS Yayın Tarihi  : 3.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 124558
SİYASİ StxCm  : 208
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KŞAM Yayın Tarihi  : 28.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 99548
SİYASİ StxCm  : 17

AKŞAM Yayın Tarihi  : 7.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 101036
SİYASİ StxCm  : 27
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DİRİLİŞ POSTASI Yayın Tarihi  : 15.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 6
İSTANBUL Medya Tiraj  : 58526
SİYASİ StxCm  : 21,86

DİRİLİŞ POSTASI Yayın Tarihi  : 17.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 6
İSTANBUL Medya Tiraj  : 58526
SİYASİ StxCm  : 81,05



133https://muhafaza.ticaret.gov.tr

MİLAT Yayın Tarihi  : 21.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 50397
SİYASİ StxCm  : 19

KORKUSUZ Yayın Tarihi  : 8.7.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 16
İSTANBUL Medya Tiraj  : 54818
SİYASİ StxCm  : 30
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MİLAT Yayın Tarihi  : 19.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 50368
SİYASİ StxCm  : 41,68

MİLAT Yayın Tarihi  : 8.10.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 9
İSTANBUL Medya Tiraj  : 50369
SİYASİ StxCm  : 23,32
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YENİ AKİT Yayın Tarihi  : 7.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 7
İSTANBUL Medya Tiraj  : 54018
SİYASİ StxCm  : 51,12

YENİ BİRLİK Yayın Tarihi  : 14.4.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 50264
SİYASİ StxCm  : 69,81
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MİLLİ GAZETE Yayın Tarihi  : 7.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 14
İSTANBUL Medya Tiraj  : 22918
SİYASİ StxCm  : 47,11

TÜRKGÜN Yayın Tarihi  : 27.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 35295
SİYASİ StxCm  : 41,11
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TÜRKGÜN Yayın Tarihi  : 1.1.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 11113
SİYASİ StxCm  : 20

MİLLİ GAZETE Yayın Tarihi  : 6.2.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 14
İSTANBUL Medya Tiraj  : 22435
SİYASİ StxCm  : 33
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ANKARA GAZETESİ Yayın Tarihi  : 30.12.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
ANKARA Medya Tiraj  : 1800
SİYASİ StxCm  : 157,81

GAZİANTEP TIME Yayın Tarihi  : 23.2.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 4
GAZİANTEP Medya Tiraj  : 2000
SİYASİ StxCm  : 43
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YENİDEN GÜNAYDIN Yayın Tarihi  : 4.10.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 5
DİYARBAKIR Medya Tiraj  : 1000
SİYASİ StxCm  : 39,79

ANKARA GAZETESİ Yayın Tarihi  : 6.7.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
ANKARA Medya Tiraj  : 1800
SİYASİ StxCm  : 120,28
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HATAY ASİ Yayın Tarihi  : 16.8.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 1
HATAY Medya Tiraj  : 1000
SİYASİ StxCm  : 45,9

YENİ HABER KONYA Yayın Tarihi  : 6.9.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
KONYA Medya Tiraj  : 1000
SİYASİ StxCm  : 73,21
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KENT Yayın Tarihi  : 16.2.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 1
KİLİS Medya Tiraj  : 1000
SİYASİ StxCm  : 30

POSTA Yayın Tarihi  : 8.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 115910
SİYASİ StxCm  : 73,19
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YENİ AKİT Yayın Tarihi  : 6.7.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 56178
SİYASİ StxCm  : 41,6

MİLLİYET EXPRESS Yayın Tarihi  : 15.6.2021
GÜNLÜK ULUSAL Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 127144
SİYASİ StxCm  : 296,35
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GAP GÜNDEMİ Yayın Tarihi  : 22.1.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
ŞANLIURFA Medya Tiraj  : 581
SİYASİ StxCm  : 51

MİLLİYET Yayın Tarihi  : 26.11.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 20
İSTANBUL Medya Tiraj  : 120619
SİYASİ StxCm  : 14,25
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SÖZCÜ Yayın Tarihi  : 9.12.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 174715
SİYASİ StxCm  : 20,39

ANKARA GAZETESİ Yayın Tarihi  : 22.1.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
ANKARA Medya Tiraj  : 1800
SİYASİ StxCm  : 91
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MİLLİ GAZETE Yayın Tarihi  : 4.8.2021
GÜNLÜK ULUSAL  Sayfa  : 3
İSTANBUL Medya Tiraj  : 23023
SİYASİ StxCm  : 84,4

TAKA Yayın Tarihi  : 1.6.2021
GÜNLÜK YEREL Sayfa  : 3
TRABZON Medya Tiraj  : 2757
SİYASİ StxCm  : 18,87
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EDİRNE GAZETESİ Yayın Tarihi  : 16.9.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 5
EDİRNE Medya Tiraj  : 650
SİYASİ StxCm  : 86,49

ANKARA GAZETESİ Yayın Tarihi  : 20.8.2021
HAFTADA 6 GÜN Y. Sayfa  : 3
ANKARA Medya Tiraj  : 1800
SİYASİ StxCm  : 69,96


