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ÖZ 

 

Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinin uygulandığı bir 

toplumda, devlet insanların huzur ve toplumun düzeni için bir hizmet aracı olmuştur. 

Bu hizmet aracı olarak, kolluk da düzen ve asayişi sağlayan bir birim olarak devletin 

yapılanması içinde yer almaktadır. Böyle bir toplumda kolluk kendisine tanınmış 

yetkileri kullanırken; insan haklarına saygı göstermesi, kendini hukuk kuralları ile 

bağlı görmesi, vücut bulduğu devletinin meşruiyetini ve güvenini arttırır. Kolluk 

yetkilerinin kullanılması, zorunlu olarak birçok temel hak ve özgürlüğün 

sınırlandırılması sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle kolluk personelinin, kolluk 

yetkilerinin yasal dayanaklarını ve sınırlarını çok iyi bilmesi gerekir. 

 

Araştırma konumuzun bilimsel çalışmalarda bir incelemeye esas olmaması 

sebebiyle bu çalışmanın gereksinimi hissedilmiştir. Gümrük Müsteşarlığı sorumluluk 

bölgesi içerisinde kolluk gücü olarak kaçakçılıkla mücadele etmektedir. 

Araştırmamızla, kendisine tanınan kolluk yetkisinin, incelenmesi ve nitelendirilmesi 

amaçlanarak, bu gereksinim karşılanmak istenmiştir. Bu boşluk doldurulmaya 

çalışılarak kolluk gücü olarak Gümrük Müsteşarlığı’nın sahip olduğu yetkiler yargı 

kararları ışığında kapsam ve önemi belirlenmeye çalışılmıştır. 
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ABSTRACT 

In a state governed by rule of law and respecting human rights, the state is a 

tool of service for welfare of its people and proportionality of community. Beside 

others, law enforcement entities take place among public bodies serving for public 

order and peace. If these law enforcement entities obey legal orders with respect to 

human rights while using their authorities, the legitimation of the state advances in 

an ingrained way in common opinion. Using law enforcement forces restricts many 

fundamental rights and freedoms so with respect to this reason, these public 

employees should be aware of the imporance of the limits of their authorities. 

This research subject is chosen as yet there hasn’t been a research about the 

same.  As Undersecretariat of Customs prevents illegal trade in its authorized region, 

this thesis aims to explain specifically Undersecretariat of Customs importance and 

its authorization. As mentioned above, that there has been no research about this 

subject, the loophole about this subject aims to be fulfilled with this thesis. 
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ÖNSÖZ 

Kolluk hizmetleri, devlet tekelinde ve sorumluluğunda yürütülür. Bu 

hizmetler düzenli ve kesintisizdir. Kolluk eylemleri ve işlemleri, kanunlarla 

kendisine tanınmış yetkiler ile uyum niteliği taşımaktadır.  Kolluk gücü vasfının 

taşıyan kurumlardan biri olan Gümrük Müsteşarlığı, kendisine tanınmış olan söz 

konusu yetkilerle, kamu düzenini gerçekleştirmeyi düşünmektedir. Bunu 

gerçekleştirirken de hukukun çizdiği sınırlar içinde yetkilerini kullanmaktadır. 

Kolluk söz konusu yetkilerini kullanırken, tarafsız ve objektif olmak zorundadır. 

 Araştırma sırasında karşılaşılan temel sorunlardan biri de ele aldığımız 

yetkilerin her birinin çok kapsamlı olmasıdır. Bu kapsamda öncelikle teorik bilgilere 

yer verilmiştir. Söz konusu bilgiler genel hatları ile incelenmiş olup ayrıntıdan uzak 

durulmuştur. Zira yetkiler içinde yer alan arama, ifade alma, gözaltına alma v.b. 

kolluk yetkileri konu olarak başlı başına bir tez çalışmasının konusunu oluşturacak 

derinlikte bulunmaktadırlar.  

Aynı şekilde araştırmamız için yapılan kaynak taramasında da, Gümrük 

Müsteşarlığı’nın kolluk gücü konusunda yapılmış akademik çalışmaların yok 

denecek kadar az olduğu görülmüştür. Bu durum çalışmamızın akademik yönünü 

sınırlandırmış bulunmaktadır. Bundan dolayı, Gümrük Müsteşarlığı’nın kolluk gücü 

ile ilgili olan bilgilerin önemli bir kısmı, yasal düzenlemeler ile teorik bilgilerden ve 

uygulamalardan oluşmaktadır.  

Bana desteğini ve ilgisini esirgemeyen avukat Aymelek TAŞHAN ve 

Mehmet ŞAHĐN’e teşekkür ederim. Ayrıca, tez aşamasına geçtiğim ilk günden 

itibaren her zaman yanımda olduğunu hissettiğim arkadaşlarıma ve her türlü 

sıkıntıma katlanan saygıdeğer ve fedakâr aileme teşekkürlerimi sunarım. 

Đstanbul, 2010      Lerzan GÜMÜŞALAN  
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GĐRĐŞ 

Bulunduğu konum itibariyle; gümrük, kapsamlı bir yapıya sahiptir. Bu yapı 

ile gümrükler; uluslararası ticaret ve uluslararası ekonomik değerlerle doğrudan ilişki 

içinde iken, bu değerlerle birlikte dış politika ve turizmle de ilişki içinde olmakla 

birlikte, ortak çıkarların korunması söz konusu olduğu durumlarda ise hukuk ile de 

ili şki içinde bulunmaktadır. Bütün bu ilişki içinde olduğu alanlardan dolayı canlı ve 

dinamik yapıda olan bir teşkilattır. 

 

Ülkemizin kolluk güçleri arasında olduğu kanun, kanun hükmündeki 

kararnameler ve yönetmeliklerle sabit bulunan kaçakçılığı önleme, izleme ve 

araştırma ile yükümlü Gümrük Müsteşarlığı idari yapılanması içinde yer alarak ana 

hizmet birimlerinden biri olan Gümrükler Muhafaza Teşkilatı ve kolluk gücü olarak 

sahip olduğu yetkileri tez konumuzun içeriğini teşkil etmektedir. Çalışmamız da, 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı genel olarak ele alınmış ve kolluk gücü olarak sahip 

olduğu yetkilerin yargı kararları ışığında değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma 

konumuz üç bölümden oluşmaktadır.  

  Çalışmamızın birinci bölümünde, öncelikle kolluk kavramı ele alınarak genel 

olarak bilgi verildikten sonra gümrük kavramı ve önemi açıklanmaya çalışıldıktan 

sonra Gümrük Đdaresi ile ilgili genel bilgi verilerek, incelenecektir. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, ilk önce kolluk gücü olan Gümrük 

Muhafaza Teşkilatı tarihsel süreci ile idari yapısı hakkında genel bilgiler verilecek ve 

kolluk gücü olarak sahip olduğu yetkilere, gümrük ve ilgili mevzuat dâhilin de 

kanuni ve idari düzenlemeler doğrultusunda yer verilerek, yargı kararlarına 

değinilecektir. 

Çalışmamızın üçüncü bölümünde, kolluk gücü olarak ilişkide olduğu makam 

ve kurumlar ele alınarak, bunlarla kolluk gücü olarak nasıl bir ilişkide olduğuna 

değinilecek, daha sonra da son yıllarda ki yapılmış olan düzenlemelerin Gümrük 
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Muhafaza ve kolluk yetkilerine olan etkilerine yer verilerek bir değerlendirme 

yapılmaya çalışılacaktır.  

 

Sonuç kısmında ise, Gümrük Müsteşarlığı’nın sahip olduğu kolluk yetkileri 

değerlendirilerek, nihai tespitler belirtilmeye çalışılacaktır...… 
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1.BÖLÜM 

 
 

GENEL OLARAK KOLLUK VE GÜMRÜK MÜSTE ŞARLI ĞI 
 
 

1.1.KOLLUK HAKKINDA GENEL B ĐLGĐLER 
 
Toplum halinde yaşamak insanlar için vazgeçilmez bir olgudur. Bundan 

dolayı, bir arada yaşamaya başlayan insanlar, ortak yaşamın gereği olarak bunu belli 

bir düzen içerisinde gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu düzenin gerçekleşmesi içinde 

bazı düzenlemelere gidilmiştir.   

 

Bu düzenlemelerin sonucu olarak zaman içerisinde devletin kendisini 

oluşturan topluma karşı sorumlulukları oluşmuştur. Çatısı altında toplanmış olan 

toplum içerisinde, düzen ve güvenliği sağlamak da devletin sorumluluğu altında 

bulunmaktadır ve bu sorumluluk birçok hukuksal alanda olduğu gibi kanunlarda da 

“kamu düzeni” olarak anılmaktadır.  

 

Toplumun dışa yansıması olan kamu düzeni, toplumu oluşturan bireylerin 

güven, huzur ve sağlık içinde bir arada yaşamalarını ifade eder. Devletin sahip 

olduğu gücü temsil eden kolluk,  kamu düzenini gerçekleştirme amacını güden bir 

kamu hizmeti faaliyetidir. Bu şekilde, toplumu oluşturan bireylerin davranış ve 

tutumları gözetlenmiş ve denetlenmiş olmaktadır.    

 

1.1.1.Kolluk Kavramı 

 

Kamu hizmeti ile her türlü idari işlemlerde eşitlik, karşılıksız olma ve 

süreklilik düşüncesi esas alınarak, kamu ihtiyacı karşılanmak suretiyle kamu 
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menfaatinin sağlanması amaçlanmaktadır1. Bu amaçtan hareketle, devletin 

gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerde kamu düzenini sağlamayı ve bunu korumayı 

hedeflediğini görürüz. Devlet, en eski ve en yaygın görevi olan kamu düzenini 

sağlamak ve korumak amacıyla, kendi bünyesi içinde kamu hizmetlerinde bulunan 

diğer kurumlardan farklı olarak yapılanmıştır. Devletin kamu düzenini sağlama ve 

koruma ödevi eskiden beri ayrı bir kamu hizmeti olarak teşkilatlandırılmıştır. Đşte 

fonksiyonel anlamda bu hizmete kolluk hizmeti ve organik anlamda ise bu hizmeti 

yürüten kuruluşa kolluk(zabıta) denilmektedir2. Onar’a göre ise kolluk, idare 

gücünün silahlı unsurudur. Đç güvenliğin ve kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile 

korunmasını ifade etmektedir. Kolluk, idarenin gücüne dâhildir ve emri altında 

bulunmaktadır3.  

Akgüner’e göre ise devlet eliyle, kamu düzenini sağlamak ve korumak 

amacıyla, kamu özgürlüklerinin sınırlandırılmasıdır. Böylelikle, Anayasa ve kanunla 

rla kabul edilerek, sınır ve kapsamı belirlenmiş olan kamu özgürlüklerine sahip 

bireylerle devlet arasında bulunan ilişkilerden biri olan kamu düzenine ait bölümle 

kolluk ilgilenmektedir4. Buna göre, kolluğun iki temel görevi vardır, öncelikli görevi 

temel hak ve özgürleri korumak, diğer görevi ise kamu düzenini sağlamaktır. Esasen 

temel hak ve özgürlükler korunabilmiş ise zaten kamu düzeni de sağlanmış demektir.  

Kolluk, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini koruyan, toplumsal düzeni 

sağlayan, bozulduğunda geri getiren, suç islenmesini önleyen, kanunların ve diğer 

düzenleyici işlemlerin verdiği görevleri yapan, suç islendikten sonra failleri ele 

geçirmek görev ve yetkilerine sahip olan görevliler olarak da tanımlanabilir5. 

Şekercioğlu ise kolluk görevini, kamu düzenini koruma, kollama, suç ve suçluları 

                                                 
1 Süheyp Derbil, “ Kamu Hizmeti Nedir?”, 
(Çevrimiçi)http//www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/248/2245.pdf, 12 Ocak 2010. 
2 Nurullah Kunter, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.bs.,Đstanbul, Sermet Matbaası, 1974, s.511. 
3 Sami Sıddık Onar, Đdare Hukuku Umumi  Esasları, 3.bs., c.lll, Đstanbul,1966, s.1467-1468. 
4 Tayfun Akgüner, Kolluk Kavramına Genel Bir Bakış,  
(Çevrimiçi)http//www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/idare_hukuku/prof_dr_tayfun_akgüne
r.htm,  12 Ocak 2010. 
5 Kadir Gündoğan, Cihan Koç, Coşkun Özbudak, Kolluk Hukuku , Ankara, Kartal Yayınevi, 2007, 
s.445-446. 
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bulma görevleri ile bu amaçla devlet organlarına yardım etme görevleri, kolluğu da 

bu görevi yapan örgüt olarak tanımlar6.  

 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz;  kolluğu daha farklı şekillerde tanımlamak 

mümkünse de hepsinde ortak olan unsurlar, hak ve özgürlükleri koruyarak, kamu 

düzenini sağlama eylemi, devlet tarafından görevlendirilme ve belli bir şekilde 

teşkilatlandırılmasıdır.  

 

 1.1.2. Kolluk Makam ve Görevlileri 

 

Kolluk makamları, kolluk alanında bireysel ve düzenleyici işlemler yapma 

yetkisine sahip kişi ya da kurumlardır. Başka bir deyişle, kolluk makamları, kamu 

düzeninin sağlanması ve korunması için düzenleyici ve/veya bireysel işlemler tesis 

etmeye yetkili kılınmış mercilerdir. Kolluk görevlileri, genel bir kavram olması 

nedeniyle kolluk amiri ve kolluk bünyesinde görev verilen personeli kapsamaktadır. 

 
 Ülkemizde kolluk faaliyetinde bulunan tüm makam ve görevlileri; “genel 

idare makam ve görevlileri”, “ mahalli idareler makam ve görevlileri” ve “özel kolluk 

makam ve görevlileri” şeklinde sınıflandırılabilir. Genel idare makamlarını Đçişleri 

Bakanı, vali, kaymakam ve bucak müdürleri oluşturmaktadır. Genel kolluk 

görevlileri ise Đçişleri Bakanlığına bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma 

Genel Müdürlüğü’dür7.Araştırma konumuzun temeli olan Gümrük Müsteşarlığı ise 

özel kolluk makam ve görevlileri sınıfında yer almaktadır. Diğer makam ve 

görevlileri konumuz dışında kaldığından ayrıca bir açıklama gereği duyulmamıştır. 

 

1.1.3. Kolluk Çeşitleri 

Türkiye’de emniyet veya kolluk hizmeti gören kişi, kuruluş veya kuvvetler; aşağı 

yukarı her yazar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Farklılıklar bazen 

genel kolluk ayırımında, bazen özel kolluk ayırımında, bazen de yardımcı kolluk kişi 

                                                 
6 Metin Şekercioğlu, Kollu ğun Yargısal (Adli) Görevleri Hakkında Kılavuz , Ankara,Doruk 
Matbaacılık, 1980, s.19. 
7 Lütfi Duran, Đdare Hukuku Ders Notları, Đstanbul, Fakülteler Matbaası,1982, s.275-280. 
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veya kuvvetlerinin hangi kategoriye girmesi gerektiği konusunda kendini 

göstermektedir. Akman; genel kolluk, özel kolluk, yardımcı kolluk ve kendilerine kolluk 

yetkilerinden bazıları verilen kamu görevlileri seklinde sınıflandırma yapmıştır. Bu 

tasnifle gemi adamları ve hava meydan memurları gibi kamu personeli kolluk kapsamına 

alınarak kavramsal genişleme oluşturulmuştur8. Aşağıda,  bu tasnife göre yapılan kolluk 

çeşitleri ele alınacaktır.  

 

Ülke genelinde yetki ve görev alanları farklı olan kolluk güçleri olabileceği 

gibi aynı alanlarda da görev yapan birden fazla makamın kolluk yetkisi 

bulunmaktadır. Söz konusu bu ayrım, Türkiye’de ki idari yapı esas alınarak 

oluşturulmuştur. Bu bölümde, önce kolluğun faaliyet alanı açısından ayrımını 

inceledikten sonra ikinci olarak amaç açısından kolluğun ayrımını ele alacağız. 

1.1.3.1. Faaliyet Alanı Açısından Kolluk 

            Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 3. maddesinde “Zabıta teşkilatı umumi ve hususi 

olmak üzere iki kısma ayrılır. Umumi zabıta: silahlı bir kuvvet olan polis ve 

jandarmadır. Hususi zabıta: Umumi zabıtanın haricinde kalan ve mahsus kanunlarına 

göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir ” denilerek ikili bir genel 

tasnifi benimsemiştir. Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nde ise genel 

kolluk, özel kolluk ve özel güvenlik teşkilatı seklinde üçlü bir ayrım kabul edilmiştir. 

Burada kolluğu faaliyet alanı açısından ele alırken; genel kolluk, özel kolluk, 

yardımcı kolluk ve kolluk yetkisini kullanan kamu görevlileri olarak inceleyeceğiz. 

1.1.3.1.1. Genel Kolluk 

Kamu güvenliği, huzuru ile genel sağlık amacı düşüncesiyle ülke genelinde 

kamu düzenini sağlamak için, belirli bir coğrafyada yetkili olan ve yetkili olduğu 

alanda bulunan her kişi, her grup ve her çeşit faaliyet hakkında kolluk tedbir ve 

işlemleri gerçekleştirme yetkisi bulunan kolluktur9.  Bu kolluk, Devlet yapılanması 

                                                 
8 Nurettin Akman,  Yönetimde Đç Güvenlik ve Jandarma, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1991, 
s.197. 
9 Kemal Gözler, Đdare Hukuku Giri ş, 5. bs.,Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006, s.221. 
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içinde, merkez teşkilatının yani Đçişleri Bakanı, vali ve kaymakam emrinde görev 

yapar.  

 Ülke çapında genel kolluk görevlerini yerine getiren, bütün kolluk 

görevlerinden sorumlu olarak bu konuda yetki sahibi olan polis(emniyet) ve 

jandarma teşkilatlarıdır. 3201 sayılı ETK’un 3. maddesine göre genel kolluk silahlı 

bir kuvvet olan polis ve jandarmadır.  Polisin idari yapı içindeki yeri, 3201 sayılı 

ETK’yla belirlenirken, jandarmanın yeri ise 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görev ve 

Yetkileri Kanunu’yla belirlenmiştir. 

 1.1.3.1.2. Özel Kolluk 

 Özel kolluk10, kurulduğu alanın teknik özellik göstermesi nedeni ve görevi 

itibariyle bulunduğu coğrafi yerde ki bütün faaliyetlerden değil, sadece belirli bir 

faaliyetten ve ya belirli bir grup kişiler hakkında yetkili olan kolluktur. Belirli bir tür 

faaliyet konusunda yetkili ve görevli olduklarından, devlete bağlı kolluk gücü olarak 

ilgili hizmeti gören Bakanlığa ve ya genel müdürlüğe bağlı ve bunların sorumluluğu 

altında bulunduklarından bazılarına “hizmet kolluğu”da denilmektedir11. 

 

 3201 sayılı ETK’nun 3. maddesinde belirtildiği üzere özel kolluk, kendilerine 

ait özel bir kanunla kurulan ve söz konusu bu kanununlar da belirtilen genel kolluk 

görevi dışında “muayyen vazifeleri” yerine getiren kolluktur. Bundan dolayı da, söz 

konusu kanunlarla belirtilen faaliyetler konusunda ve bu faaliyetleri gerçekleştiren 

kişiler üzerinde yetkili ve görevli bulunmaktadırlar12. Ayrıca, özel kolluk 

birimlerinden sadece bazıları silah taşımaya ve kullanmaya yetkilidirler. JTGYY’nin 

3/6. maddesinde ise özel kolluğu, devlet ve yetkili diğer kamu tüzel kişilerince, özel 

kanunlar çerçevesinde kurulup teşkilatlandırılan, kendi hizmet alanında güvenliği 

sağlamak amacını taşıyan ve bazılarının kendi kanunlarına göre silah tasıma ve kullanma 

                                                 
10 Özel kolluk deyimi içinde bulunan “özel” sıfatının “devlet tarafından kurulmayan özel kişilerin 
meydana getirdiği kolluk” seklinde ya da “ticari özel” seklinde anlaşılmaması gerekir. Burada 
bahsedilen özel kolluk devlet tarafından kurulmakta ve yönetilmektedir. Sadece özelliği olan kurumlar 
olmakla birlikte bunlar da devlet kuvvetleridir. 
11 Duran, a.g.e., s.258. 
12 Gözler, a.g.e. s.224. 
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yetkisine sahip olduğu, jandarma ve polis dışındaki kolluk kuvvetleri seklinde 

tanımlamaktadır. 

 

 Araştırma konumuz olan Gümrük Müsteşarlığının kolluk yetkisi, özel kolluk 

içinde yer almakla birlikte silah taşımaya ve kullanmaya yetkilidir. Bununla birlikte, 

orman kolluğu, tarım kolluğu, turizm kolluğu, imar kolluğu v.s. özel kolluk 

niteliğindedir13. 

1.1.3.1.3. Yardımcı Kolluk  

Yardımcı kolluk, özel kanunlarla görev verilmiş olup, genel veya özel kolluk 

görevlilerinin bulunmadığı zaman kolluğa yardımcı olma amacı ile kolluk görevini 

yerine getiren birimlerdir. Yardımcı kolluk kendi bölgelerinde, genel kolluğun 

görevleri ile ilgili bir durumda olaya el koyarak genel kolluğa teslim eder.  Genel 

kolluğun hemen olaya el koymasının mümkün bulunmamakla birlikte zorunlu ve acil 

durumlarda çarşı ve mahalle bekçilerinin, suç faillerini yakalamak, suç delillerinin 

yok olmasını önleme işlemlerini gerçekleştirme yetkileri vardır. Çarşı ve mahalle 

bekçilerinin görevleri 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda 

belirtilmiştir14. 

 1.1.3.1.4. Kolluk Yetkisi Kullanan Kamu Görevlileri 

 Genel idari kolluk özelliği göstermesine rağmen ayrı olarak yetkilendirilen 

kolluktur15. Kamu hizmetlerinin yaygınlaşması, toplu taşımacılık ve toplumdaki 

ekonomik faaliyetlerdeki artışlardan dolayı bu yetkiyi kullanan kamu görevlisi 

sayısını her geçen gün artırmaktadır. Gemi kaptanları, demiryolları, hava trafiği, sınır 

                                                 
13 Her ne kadar ticari amaçlı kurulan özel güvenlikler bu sınıflamada yer almasa da Kunter’e göre, son 
yıllarda gelişim gösteren özel güvenlik teşkilatı da özel kolluk kuvvetidir.Kunter’den aktaran Haluk 
Çolak, “Kolluk Teşkilatı ve Adli Kolluk”, 
(çevrimiçi)http://www.yayin.adalet.gov.tr/yayinlarimiz.html, 12 Ocak 2010. 
14 Duran, a.g.e. s. 289. 
15 Tayfun Akgüner, Pertev Bilgen, Đsmet Giritli, Đdare Hukuku ll , Đstanbul,  Der Yayınları, 1998, 
s.93. 
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ve sahillerde sağlık, Türkiye Elektrik Kurumu koruma görevlileri örnek 

gösterilebilir16. 

 Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununun 36. maddesinin 2., 3. ve 11. bentleri ve 

41. maddesi köy muhtarlarına, 5442 sayılı Đl Đdaresi Kanunun 43. ve 44. maddelerin 

de bucak müdürlüklerine dirlik ve sağlık konularında bazı kolluk yetkileri 

vermiştir17. 

 1.1.3.1.5. Genel Kolluk ve Özel Kolluk Arasında Bulunan Farklar 

 Genel kolluk ve özel kolluk arasında bulunan farkları; görev alanları, yetkileri 

ve bağlı oldukları makam başlıkları altında açıklanabilmektedir18. 

 1.1.3.1.5.1. Görev Alanları Açısından 

 Genel kolluk görevlileri, yurt genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerini 

yürütmekle görevli ve yetkili iken, özel kolluk ise sadece özel kanunlarda kendilerine 

verilmiş olan sınırlı görev ve yetkileri bulunmaktadır. Genel kolluk görevlisinin 

görevi alanına giren durumlara müdahale etmiş olsa dahi, genel kolluk geldiği zaman 

olayı devretmektedir.   

 1.1.3.1.5.2. Yetkiler Açısından 

 Özel kolluk, genel kolluğa göre belirttiğimiz üzere yetkileri sınırlı 

bulunmaktadır. Belirlenen kanunlar dahilinde yetkilerini belirli ve sınırlı olarak 

kullanmaktadırlar. Bundan dolayı yetkileri, genel kolluğa göre kısıtlıdır. 

 1.1.3.1.5.3. Bağlı Bulundukları Makam Açısından 

 Genel kolluk olarak bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel 

Komutanlığı,  Đçişleri Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Özel kolluk ise bünyesi 

                                                 
16 Duran, a.g.e., s.258-284. 
17 Akgüner, Bilgin, Giritli, a.g.e. , s.97-98. 
18 Feridun Yenisey,Adli Kolluk Kurulu şu ve Modern Soruşturma Teknikleri Konusundaki 
Yetkileri, Adli Kolluk Kurulu ş ve Görevleri Semineri, Antalya, Antalya Barosu, 1997, s.326. 
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içerisinde bulunduğu bakanlığa bağlı bulunmaktadır. Araştırma konumuzu oluşturan 

Gümrük Müsteşarlığı ilgili bulunduğu Devlet Bakanlığı’na, diğer bir özel kolluk 

gücü olan orman kolluğu ise Orman Bakanlığı’na bağlıdır. 

 1.1.3.2. Amaç Açısından Kolluk 

 Kolluk güçlerinin koruyucu ve önleyici görevleri ile birlikte suç işleyenleri 

yakalamak, suça ilişkin delilleri toplamak gibi amaçları kapsayan görevleri de 

bulunmaktadır. Amaç açısından kolluk idari kolluk ve adli kolluk olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Buradaki ayrımla, söz konusu kolluk teşkilatını ve personelini ayırımı 

değil, ilgili kollu ğun amacı esas alınmıştır. Ancak her iki kolluğun da, bastırıcı 

nitelikleri ve etkileri bulunmaktadır. 

 1.1.3.2.1. Đdari Kolluk 

 Đdari kolluk, işlenmiş suçlardan ayrı ve bağımsız olarak kamu düzenini 

korumayı hedeflerken, toplumda suç işlenmesini ve kamu düzeninin bozulmasını 

önlemeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı; kamu düzeninin bozulmaması için 

toplumu oluşturan bireylerin toplum içindeki tutum ve davranışlarını düzenlenmesi, 

gözlenmesi ve aykırı bir davranış söz konusu olduğunda kuvvet kullanılarak tekrar 

kamu düzenin sağlanmasıyla yakından ilgilidir19. 

 Đdari kolluğun oluşma sebebi ve amacı, kamu düzenini sağlamak, korumak ve 

bozulması durumunda kamu düzenini tekrar sağlanmaktır20. Genel olarak 

baktığımızda, idari kolluğun görevlerini nitelik itibariyle aşağıda ki şekilde bir 

ayrıma tabi tutabiliriz;  

 1.1.3.2.1.1. Önleyici Görevler 

 Đdari kolluğun önleyici nitelikte olması onun en belirgin özelliğini 

oluşturmaktadır. Đdare, suçun oluşmaması için bazı eylemlerde bulunur, önlemler alır 

                                                 
19 Duran, a.g.e.s. 250. 
20 A.e., s.248. 
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ve uygular. Böylelikle,  kamu düzenin korunması sağlandığı gibi bunun devamını 

sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması idari kolluğun önleyici 

görevleri arasında bulunmaktadır21. 

 1.1.3.2.1.2. Koruyucu ve Yardımcı Görevler 

 Sağlanmış olan kamu düzenin devamını sağlamak amacıyla korunması 

gerekli olduğu düşünülen kişi, eşya ve binaların yapılabilecek her türlü suç 

niteliğindeki eylemlere karşı koruyucu önlemlerin alınması, koruyucu görevleri 

arasında yer almaktadır.  

  Yardımcı görevleri ise muhtaç durumda bulunanlara(yaşlı, sakat v.b.) karşı 

söz konusu kolluk tarafından yapılan yardımları kapsayan görevlerdir. 

 1.1.3.2.2. Adli Kolluk 

 2005 yılında yapılan çalışmalara kadar ülkemizde adli kolluk –idari kolluk 

ayrımı var olmasına rağmen organik olarak bir türlü gerçekleştirilememiş olmakla 

beraber söz konusu farkın belirlenmesi ancak kurumsal plan ve işlevsel açıdan 

mümkün olmuştur22. Mevcut duruma göre adli soruşturmaların sağlıklı olmamasını, 

delillerin zamanında ve tam olarak toplanamamasını ve soruşturmaların çok uzun 

sürmesini adli kolluğun olmamasına bağlanmıştır. Bu sebeplerden dolayı adli kolluğa 

ait düzenlemelere gidilmiştir. 

 Đdari kolluktan konu ve amaç itibariyle farklı işlem ve eylem 

içermektedir23.Adli kolluk bastırıcı nitelikte olup, suç işlendiği zaman ortaya çıkan, 

kendini göstererek faaliyette bulunan kolluktur. Đşlenildiği düşünülen suça 

karışanların yakalanması ve cezalandırılması amacını güder. Bu şekilde, işlenmiş 

olan suçları ve bu suçları işlediği düşünülen kişileri tespit edip, yakaladıktan sonra, 

                                                 
21 Đl Han Özay,”Đdari Kolluk Eylemlerinde ‘Amaç’”, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, C.XLV-XLVII, Sayı 1-4,1982,s.315-316. 
22 A.e., s.315. 
23 Duran, a.g.e., s.250. 
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önceden belirli olan makama teslim eder24. Tüm bunlardan, adli kolluğun kamu 

düzeni bozulduktan sonra faaliyette bulunduğunu söyleyebiliriz. 

 1.1.3.2.2.1. Görev ve Nitelikleri 

 Adli kolluğun görevi, işlenmiş suçların araştırmasını yapıp, suça karışanları 

tespit edip yakalayarak, söz konusu suça ait delil ve izleriyle birlikte adli makamlara 

teslim etmektir.  Yani, suçun işlenmesinden sonra gerekli olan adli kovuşturmanın 

yapılması yönündeki faaliyetlerdir25. Kolluk görevlisinin yaptığı bu faaliyetler eğer 

nitelik olarak bir soruşturma işlemini kapsıyorsa adli kolluk görevlilerinin alacak olduğu 

sıfat adli kolluk görevi olacaktır26. Buna bağlı olarak, adli görevler kavramı, kanunda 

belirtildiği üzere, islenmiş suçlarla ilgili olarak; suçluları aramak, suçluyu ortaya 

çıkartmak, olayı aydınlatmak, delilleri toplamak, suçları ortaya çıkararak bilgi, belge, 

nesne ve izleri toplayarak, yargı makamlarına ulaştırmak gibi görevlerdir. 

 Yukarıda da belirttiğimiz üzere, idari kolluk önleyici niteliktedir. Adli kolluk 

ise bastırıcı nitelikte olan kolluktur. Çünkü suç işlendikten sonra harekete geçmekte, 

suça ait bilgi ve belgeleri toplamakta, ilgili şahısları yakalamaktadır. Đdari kolluk, 

aldığı önlemlerin görülmesi ve herhangi bir suçun işlenmesini önlemek amacıyla, 

kamu içinde kendini belli eder. Buna karşın, adli kolluk kendini gizler. Çünkü suçu 

işleyen kaçmak ve delilleri yok etme amacındadır.    

 

Adli kolluk görev bakımından bastırıcı yönü ağır basmakta ve kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Adli kolluk görevinin esası suçun islenmesi neticesinde meydana 

gelen kanun ihlallerini bastırmak, kamu düzenini yeniden kurarak, sarsılan devlet 

otoritesini iade etmektir. Bu nedenle kişilerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale 

söz konusudur. Dolayısıyla bu müdahaleler bakımından, kanunlar ve diğer yasal 

                                                 
24 Tayfun Akgüner, “Kolluk Kavramına Genel Bir Bakış”, 
(Çevrimiçi)http//www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/idare_hukuku/prof_dr_tayfun_akgüne
r.htm,  12 Ocak 2010. 
25 Yıldızhan Yayla, Đdare Hukuku, Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1987, s.57. 
26 Đzzet Özgenç, Ceza Muhakemesi Kanununda Adli Kolluk Kavramı: Avru pa’da ve Türkiye’de 
Kolluk ve Adalet Đlişkileri Semineri, Ankara, Kasım 2005, s.78. 



13 
 

mevzuat hakkında bilgi sahibi olan adli makamların kolluk faaliyetlerini 

yönlendirmesi, takip etmesi ve denetlemesi gerekmektedir 27. 

 

1.1.3.2.2.2. Adli Kolluk Yapılanması 

 

Adli kolluğa ait düzenlemeler Ceza Muhakemesi Kanunu, Adli Kolluk 

Yönetmeliği ve ilgili kolluk güçlerinin mevzuatlarında yer almıştır. Söz konusu adli 

kolluğu düzenlenmesine ait Kanun maddeleri ve bu maddelere uygun olarak 

düzenlenmiş olan yönetmeliklere göre ayrı olarak düzenlenmeye gidilmeden 

kanunda belirtilen kolluk güçlerinin kendi içlerinde yaptıkları işlemlerin bir kısmını 

adli kolluk faaliyeti olarak belirtilmiştir. Kolluk gücü personelinin, yaptığı çalışma 

eğer bir soruşturma kapsamına girmekte ise hiyerarşik yapının hangi düzeyinde ve 

makamında olursa olsun bu personel adli kolluk görevlisidir. Hiyerarşik yapı içinde 

üst düzeyde bulunanların soruşturmaya doğrudan katılmalarına gerek yoktur. Ancak, 

gerek görmeleri durumunda soruşturma işleminin yapılmasına müdahil 

olabilmektedirler. CMK bu konuda bir sınırlama getirmemiştir28.  

Adli kolluk konusunda yapılmış olan düzenleme ile kimlerin adli görevler 

açısından adli kolluk olduğu buna bağlı olarak kolluk amiri ve kolluk memuru 

olacağı ve hangi makamların adli kolluk makamları sayılacağı ile bunlar arasında ki 

ili şkiler belirlenmiştir. Buna göre,    

Yönetmeliğin 3. maddesine göre, “ Adlî kolluk görevlileri: 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu, 04.06.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 

8, 9 ve 12 nci maddeleri, 10.03.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev 

ve Yetkileri Kanununun 7 nci maddesi, 02.07.1993 tarihli ve 485 sayılı Gümrük 

Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 

inci maddesi, 09.07.1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Kanununun 4 üncü maddesi ve 03.11.1983 tarihli ve 83/7362 sayılı Bakanlar Kurulu 

                                                 
27 Akman, a.g.e., s.98. 
28 Feridun Yenisey, Adalet ve Kolluk Đlişkilerinin Ceza Muhakemesi Kanunu Açısından 
Değerlendirilmesi: Avrupa’da ve Türkiye’de Kolluk ve A dalet Đlişkileri , Ankara, Kasım 2005,  
s.37. 
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Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma Teşkilâtı Görev ve Yetkileri Yönetmeliğinde 

belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak üzere, tâbi oldukları atama usulüne göre 

görevlendirilen komutan, âmir, memur ve diğer görevlileri,  

Adlî kolluk sorumlusu: Đçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel 

Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük 

Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli adlî kolluğun 

komutanını/âmirini, 

Cumhuriyet savcısı: Yetkili Cumhuriyet başsavcıları ile Cumhuriyet 

savcılarını “ ifade etmektedir. 

Buna göre, adli kolluk görevlileri tanımı içinde adli kolluk sorumlusu da 

bulunmaktadır ve CMK’nun 161/5. maddesinin son cümlesinde yer alan üst dereceli 

kolluk amirinden o yerin gümrük muhafaza müdürü olacağı anlaşılmaktadır29. Adli 

kolluk personeli olarak görevlendirme kendi mevzuatı dahilinde yapılmaktadır. 

Kolluk amiri, kolluk görevlilerini denetim ve gözetim altında bulundurma yetki ve 

sorumlulukları bulunduğundan adli kolluk olarak görevlerin tam, düzgün ve 

mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. 

1.1.3.2.2.3. Đdari Kolluk –Adli Kolluk Arasındaki Farklar 

Yukarıda ki açıklamalar ışığında, her iki kolluğunda bastırıcı nitelik ve 

etkileri bulunmakla birlikte, idari kollukla, adli kolluğun faaliyete geçme zamanı 

bakımından da farkları bulunmaktadır. Đdari kolluk önleyici olmasından dolayı bir 

suçun işlenilmesinden önce, adli kolluk ise bir suçun işlenilmesinden sonra harekete 

geçmektedir30. Ayrıca, mevzuat açısından da farklar bulunmaktadır. Bu genel 

farkların sonucunda aşağıda ki sonuçlara ulaşılmaktadır31; 

                                                 
29Seyfullah Çakmak, “ Adli Kolluk Hakkında Değerlendirme, Genel Bir Değerlendirme”, 
(Çevrimiçi)http://www.yayin.adalet.gov.tr/27_sayi%i%C3%A7erik/Sefullah%20%C3%87AKMAK.h
tm,19.12.2009. 
30 Duran, a.g.e., s.251. 
31 Gözler, a.g.e., s.219-220. 
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Đdari kolluk idari makamlar emrinde iken adli kolluk adli makamlar emrinde 

bulunmaktadır.  Ayrıca, idari kolluk faaliyetlerinden dolayı oluşan uyuşmazlıklar 

idari yargının görev alnında bulunurken, adli kolluk faaliyetlerinden dolayı oluşacak 

uyuşmazlıklar adli yargının görev alanında bulunmaktadır. Şöyle ki, idari kolluk 

faaliyetleri idare hukukunun alanı içinde iken, adli kolluk faaliyetleri ceza 

hukukunun alanı içinde bulunmaktadır.  

Đdari kolluk sadece devlet adına faaliyet bulunmayıp mahalli idareler (il özel 

idaresi, belediye ve köy) adına da faaliyette bulunmaktadırlar. Buna karşılık adli 

kolluk sadece devlet adına yapılan faaliyettir. Đdari kolluk bireysel idari ve 

düzenleyici işlemler yaparken, adli kolluk bireysel işlemler ve maddi fiillerde 

yapabilmektedir. Cumhuriyet savcıları idari kolluğa emir ve talimat veremez ve 

haklarında doğrudan doğruya kovuşturma açamazken, adli kolluğa emir ve talimatlar 

verebilmekte ve haklarında doğrudan doğruya kovuşturma açabilmektedir32. Suçun 

önlenmesi her memurun görevi iken suçun işlenmesi ile birlikte adli görev 

başlamakta, idari görev sona ermektedir. Yapılacak işlemler adli kolluğun faaliyeti 

alanına girmektedir. Bununla birlikte bağlı olduğu makam itibariyle de bu durum 

açıklığa kavuşmaktadır. Kolluğun bağlı olduğu makam hangi kolluk olduğunu 

belirlemektedir.  

 1.2. GÜMRÜK KAVRAMI VE GÜMRÜK MÜSTE ŞARLI ĞINA A ĐT 

GENEL BĐLGĐLER  

 1.2.1. Gümrük Kavramı ve Önemi 

 Burada, öncelikle gümrüğün tanımını yaptıktan ve tarihi hakkında genel bir 

bilgi verdikten sonra araştırma konumuzla olan ilişkisine değinip,  Avrupa Birliği’ne 

üye bazı ülkelerde ki gümrük yapılanması hakkında bilgi vermeye çalışacağız.  

 

 

                                                 
32 Tayfun Akgüner, Đsmet Giritli, Đdare Hukuku Dersleri II , Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1985, s.98. 



16 
 

 1.2.1.1. Gümrük Kavramı  

 Gümrük kelimesi, “Lehçe-i Osmaniye” adlı eserde “emtiaya ilişkin rüsumun 

idare mahallinin ismi” anlamına gelen Rumca bir kelime olduğu belirtilmiş ise de 

gümrük vergisinin ticaret eşyalarının üzerinden alındığı düşünülürse, aslında 

Latince’de ticaret anlamında bulunan “Commercium” kelimesinden alındığı da 

anlaşılmaktadır. Venedik ve Cenova Cumhuriyeti’nin Birinci Hâkimi’nin unvanı 

olan “Doge” adı hazineye gelir etmek için alınan vergiye verilmiştir. Zaman 

içerisinde, Venediklilerin Ortaçağ’da ticarette büyük ilerlemeler göstermiş 

olduklarından, bu vergi uygulamaya konulmuş ve zamanla gümrük kelimesi, hem 

idarenin adı (ism-i mekân) hem de verginin ismi (ism-i fiil) olarak kullanılmıştır. Bu, 

Đtalyancada “Dogana” şeklinde yer alırken, Fransızlar ise “Douane” demişlerdir. 

Başka bir açıdan ise, bu kelimelerin,  Farisi ve Arabî dillerinde yer alan “Divan” 

kelimesiyle aynı olduğu görülmektedir. Divan, Ortaçağ’da Arap gümrüklerinde gelen 

ticari eşyaya ait verginin alınmasında görevlendirilen memurların tamamını 

belirtmektedir. Buradan Latinceye “Dogan” olarak geçmiş, oradan da diğer dillere 

yerleşmiştir33.  

Görüldüğü üzere, gümrük kelimesi başlangıçta giriş ve çıkışlarda alınan vergi 

ve resim olarak doğmuştur. Bundan dolayıdır ki, yurda giren çıkan eşya ve 

maddelerden alınacak olan gümrük vergisi olarak tanımlamak da mümkündür34. 

 Günümüzde bunu açıklamak istersek, bir ülkeye diğer ülkelerden getirilen ya 

da bir ülkeden diğer ülkelere gönderilen ve ya o ülke üzerinden transit olarak 

geçirilen her türlü eşya ve madde ile kişilerin giriş, çıkış ve geçiş işlemlerinin 

düzenlendiği sistemdir. Gümrükle ilgili işlemler ve uygulamalar, ülke milli sınırların 

geçilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Belirtilen bu konuların düzenlenmesi 

sağlayan gümrük mevzuatı, anlamına da gelmektedir.  

                                                 
33 Đstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Tarihçesi”, 
(çevrimiçi)http://www.igmd.gov.tr/gumruktarihce.asp, 12 Ocak 2010. 
34 R.Oktay Erdem, Türkiye’de Gümrük Kaçakçılığı Olayları ile Gümrük Muhafaza Hizmetlerinin 
Yönetim ve Organizasyonu, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 
Đstanbul, 1993, s.3. 
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Bununla birlikte, gümrük kelimesini uygulamalar açısından değerlendirmek 

istersek; yurtdışından, yurda giriş yapan eşyadan, yurttan yurtdışına çıkış yapan 

eşyadan veya transit geçiş esnasında tahsil edilen vergiler; gümrüğe ait muameleleri 

ve işlemleri yerine getirerek bu vergiyi toplayan daire, gümrük memuru, müdürü 

yani gümrük yöntemlerini ve kurallarını bilen kişi; gümrükte görev alan memurların 

görev yaptıkları yer, gümrük idaresi; gümrük idaresinin görev sahası şeklinde de 

belirtebiliriz35. 

 1.2.1.2. Gümrüğün Önemi 

Gümrük idareleri, her ülkede değişik roller üstlenmiş bulunmaktadırlar. 

Günümüz koşullarının bir gereği olarak, sürekli değişim içinde olan dünyada daimi 

bir uygunluğun sağlanması için düzenli bir şekilde gümrükler gözden geçirilerek 

değişikliklerin takibi gerekmektedir. Gümrük idareleri, geleneksel olarak gelir 

toplama faaliyeti ile birlikte, ticaretin uygunluğu ve kolaylaştırılması, yasaklı madde 

ve malların engellenmesi, kültürel mirasın korunması ile fikri mülkiyet haklarının 

uygulanması gibi oldukça geniş ve çeşitli alanlarda da faaliyet göstermektedir36. 

Ülkelerin, üretim ve tüketimde kendilerine yettikleri için dışa açılma gereksinimi 

hissetmeden dışa kapalı olarak ekonomik dönemlerini yaşadıkları zamanlarda 

gümrükten bahsetmeye imkân yoktur. Ülkeler arasında ki dış ekonomik ilişkilerin 

önem kazandığı dönemler için ise gümrüğü önemli bir ekonomik değer olarak 

tanımlayabiliriz37. Böylelikle, gelişme gösteren uluslararası ticaretle birlikte gümrük 

teşkilatları önemlerini ve etki alanlarını artırmışlardır. Gümrük teşkilatının 

ekonomik, toplumsal ve siyasi alanlar üzerindeki etkilerinin sonucunda gümrük 

uygulamaları ulusal politikaların bir aracı olarak önem kazanmıştır. Gümrükler, bir 

ülkenin aynası konumundadır38. Gümrük, gelişen uluslararası ekonomik ilişkiler 

sonucu ekonomik kalkınmanın ve dış ticaret politikalarının bir aracı olarak 

                                                 
35 Turhan Atan, Türk Gümrük Tarihi -Osmanlı Gümrükleri , C.II,y.y., Gümrük Müfettişleri 
Derneği Gümrük Müfettişleri Derneği Yayın No.12,s.82. 
36 David Widdowson, “Gümrüklerin Değişen Rolü: Evrim mi Devrim mi?”, Gümrük Mü şaviri 
Dergisi, Sayı.15, Şubat 2008, s.21. 
37 Kızıklı’dan aktaran Erdem, a.g.e., s.3. 
38 Şadi Boğaç Kanadlı, “Gümrüklerin Önemi: Dış Ticaret ve Rekabet”,  Gümrükte Uzman Görüş, 
Sayı 21, Nisan-Haziran 2009, s.23. 
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görülmeye başlanıldığından sadece bir gelir idaresi olarak görülmekten çıkmıştır. Bu 

gelişme gümrüklerin fonksiyonunu ve önemini artırmıştır39. Böylelikle, gümrük, 

ülkelerin egemenlik alanlarının bir ifadesi olması ile hazinenin önemli bir gelir 

kaynağı olduğundan dolayı önem arz etmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu gereği 

kıtalararası köprü olması da bu önemi artırmaktadır. 

1.2.1.3. Gümrük ve Kolluk Arasındaki Đlişki 

 Ülkeler; ülkenin güvenliği, ekonomisi, egemenliği ve halkının sağlığı gibi 

etkenlerle bağlantılı olan kamu düzenini sağlamak amacıyla sınırlarını denetim 

altında tutmayı uygun görmüşler ve dolayısıyla egemenlikleri altındaki topraklara 

giren ve çıkan kişileri, ticari malları ve her türlü maddeleri de denetime tabi 

tutmuşlardır. Bu denetimleri gerçekleştirmek içinde belli bir güçten yararlanma 

ihtiyacı hissetmişlerdir. Günümüzde ticaret sadece ticari amaçla yapılmamaktadır. 

Uyuşturucu maddeler, yasak-kaçak eşya, doğaya ve çevreye zararlı ürünler, silah, 

tarihi eser, taklit eşya gibi uluslar arası anlaşmalarını konusunu oluşturan madde ve 

eşyalar gümrüklerin etkin çalışmalarıyla kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır40.  

 Bu bağlamda, gümrük için şunu diyebiliriz; iki temel ihtiyacı karşılamak 

zorundadır. Bunlardan birincisi, gümrük hizmetlerini sunarken, bu hizmeti özel 

kişilerin ve özel sektörün yararlanacağı şekilde sunmak, ikincisi ise, ekonominin, 

çevrenin ve ülke vatandaşlarının korunması gibi bir durum olduğunda sahip olduğu 

kamu gücünü kullanmaktır41. Bu kamu gücü ile toplum sağlığına, ülke güvenliğine 

ve ekonomisine olumsuz etkiler sağlayacak olayları engelleyerek müdahalesini 

yapmaktadır. Bunu gerçekleştirirken de her kolluk yetkilisi gibi gerçekleştirmeyi 

düşündüğü kamu düzeni ile yöneldiği temel hak ve özgürlüklerin bir uyum içinde 

olmasını amaçlamaktadır.  

 

                                                 
39Mehmet Çardak, Türk Gümrükçülerin 100 Yıllık Serüveni(1909-2009), 1.bs. , Đstanbul, Evrim 
Yayınevi, 2009, s.84. 
40 Kanadlı,a.g.e., s.21. 
41 Başak Filiz Kıvrak, Ebru Ulutaş, “AB Gümrükleri”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/43/7.html, 16 Ocak 2010. 
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 1.2.2. AB Ülkelerinde Gümrük Teşkilatı 

 Ülkeler arasında ki ekonomik birleşmelere bakıldığında en başarılı ve güçlü 

birleşme örneğinin Avrupa Birliği olduğunu görürüz. AB,  Roma Antlaşması’nın 

öngördüğü 1968’de gerçekleştirilen Gümrük Birliği modeli üzerine kurulmuş bir 

yapılanmadır. 1992’de imzalanmış olan Maasrticht Antlaşması ile ekonomik 

bütünleşmenin aşamaları olan ekonomik, parasal ve siyasal birlik aşamasına 

geçilmiştir. Böylelikle, birliğin iç sınırları kaldırıldı ve AB üyesi ülkelerin gümrük 

idareleri de bu yeni ekonomik ve siyasi birleşmeye göre yeniden yapılandı. 

Türkiye’nin de dahil olduğu Gümrük Birliği ile ilerleyen zaman içerisinde mevzuat 

yönünden gümrüklerde şekil aldığı görülmektedir. 

 Bu bölümde, mevzuat açısından uyumluluğun olduğu ancak teşkilat olarak 

benzer bir yapıda olmasa bile birçok açıdan fikir alışverişi yapılan, belli alanlarda 

örnek alınan ve işbirliği içerisinde olunan AB üye ülkelerinden Hollanda, Almanya 

ve Fransa Gümrük Đdarelerini genel olarak ele alacağız42.  

 1.2.2.1. Hollanda 

 Genel Vergi Đdaresinin (Directorate General for Tax) bir birimi olarak Maliye 

Bakanlığı bünyesinde yer almaktadır. Merkezi teşkilatının yanı sıra muhtelif sayıdan 

oluşan vergi ve gümrük dairelerinden oluşan taşra teşkilatı da mevcuttur.  Vergi ve 

gümrük daireleri, birçok kanunun uygulamasından sorumludur. Buna göre; vergi 

koyma ve toplama, malların ihracat, ithalat ve transitini denetlemek ve kaçakçılığı 

soruşturmak gibi görevleri bulunmaktadır. Ayrıca, bu görevlere istinaden birçok 

kanunun uygulanmasından sorumludurlar43.   

Buna göre,  Maliye Bakanlığı altında görev yapmakta olan “Vergiler ve 

Gümrükler Genel Müdürlüğü” bünyesinde “Gümrük Đdaresi”, “ Vergi Đdaresi” ve 

                                                 
42 Başak Filiz Kıvrak, Ebru Ulutaş, “AB Gümrükleri”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/43/7.html, 16 Ocak 2010. 
 
43 Gümrük Muayene Derneği, “Gümrükler Bir Teşkilatlar Ayrı”, Divan Dergisi, Sayı 15, Nisan 2010, 
s.15. 
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“Soruşturma Birimi” olmak üzere üçlü temel bir yapı bulunmaktadır. AB’nin 

genişleme politikasına paralel olarak, Hollanda Gümrük Đdaresinde de yakın 

zamanda reorganizasyona gidilmiştir. Hiyerarşik kademelerin sayısı azaltılmış ve 

çalışanlara daha fazla yetki ve sorumluluk verilmiştir. Bunun yanı sıra, gümrük 

bölgesi sayısı (stratejik öncelikler göz önünde bulundurulmak suretiyle) dörde 

indirilmiştir. Bunlar; Rotterdam Bölgesi (Liman), Batı Bölgesi (Schiphol Havaalanı-

Amsterdam), Güney Bölgesi ve Doğu Bölgesi’dir44. 

Her bölgenin yönetiminden sorumlu olan bir Başmüdür ve Başmüdür 

Yardımcısı bulunmaktadır. Başmüdür Yardımcılarının bir diğer unvanı da “Risk 

Yöneticisi”dir. Hollanda Gümrük Đdaresinin Taşra Birimlerinde uzmanlaşmış birçok 

birim bulunmakla birlikte, idari yapılanmasında Gümrük ve Gümrük Muhafaza gibi 

bir ayırım bulunmamaktadır. Her bölgede farklı alanlarda çalışan ekipler-birimler 

bulunmaktadır. Sadece Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri silahlı ve üniformalıdırlar. 

Bilgi toplama ve istihbarat işleri Ulusal Gümrük Đstihbarat Birimi ve Yerel Đstihbarat 

Birimleri tarafından yürütülmektedir45. 

 
1.2.2.2. Almanya 

Almanya Gümrük Đdaresi, sekiz tane bölge müdürlüğü ve yirmibir tane 

gümrük başmüdürlüğü ile bu başmüdürlüklere bağlı gümrük idareleri ve soruşturma 

daireleri(ZFD - Zoll Fahndungs Dienst) olarak Federal Maliye Bakanlığı bünyesinde 

yapılanmıştır.  

Gümrük Soruşturma Dairesinin(ZFD) görevi, ceza hukuku açısından olayın 

gerçekliliğinin ortaya konularak, kanıtların tespit edilmesidir. ZFD ve bağlı şubeleri, 

dış ticaret hukuku ihlalleri, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı v.b. fonksiyonel 

alanlara bölünmüş olup, bu konularda inceleme ve soruşturma yaparak gümrüğün 

polisi olarak hizmet vermektedir. Bu hizmetleri yaparken gümrük suçlarına ilk olarak 
                                                 
44 Gümrük Muayene Derneği, “Gümrükler Bir Teşkilatlar Ayrı”, Divan Dergisi, Sayı 15, Nisan 2010, 
s.15. 
 
45 Başak Filiz Kıvrak, Ebru Ulutaş, “AB Gümrükleri”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/43/7.html, 16 Ocak 2010. 
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el koyan gümrük müdürlükleriyle işbirliği içindedirler. Gümrük soruşturma 

memurları, savcı yardımcısı olarak da soruşturmaları yapabilmektedirler. Bununla 

birlikte, bağımsız bir şekilde ön incelemelerde bazı önlemleri alma yetkisine sahip 

olduğu gibi acil ve kanunda açıkça belirtilmiş olması durumunda hâkimin yetki alanı 

içinde bulunan bazı yetkileri kullanabilmektedirler46. 

Alman Gümrük Đdaresi, yasadışı istihdamla mücadele etme adına Federal Đş 

Kurumu ile işbirliği yapmaktadır. Bu amaçla firmaların kanuna uygun olarak işçi 

çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol edebilmektedirler47.  

Ayrıca, gümrük başmüdürlükleri bünyesinde ama fonksiyonel olarak Federal 

Maliye Bakanlığı’ndan bağımsız olan ZFD’ya risk analizleri, lojistik v.b. konularda 

bilgi sağlayan Alman Gümrük Đnceleme Birimi (ZKA) bulunmaktadır. ZKA, 

Temmuz 1992’den beri Alman Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Genel Gümrük Muhafaza hizmetlerini gerçekleştirmekle birlikte, 

Gümrük Đdaresinin bilgi toplama ve dağıtımının merkezi olarak da çalışmaktadır48. 

 

Yetkilerine örnek vermek istersek, Gümrük Muhafaza Kanunu ve Gümrük 

Kanunu, Vergi Kanunu, Dış Ticaret Kanunu, Ham Madde Kontrol Kanunu, Pazar 

Düzenleme Kanunu gibi özel kanunlarda belirtilen yetkiler çerçevesinde Gümrük 

Muhafaza Personeli, Gümrük personelinin yaptığı kontrollerde ortaya çıkardığı 

kaçakçılık olayını ele almak ve savcılığa bilgi verdikten sonra olayı sonuna kadar 

soruşturup çözümlemekle mükelleftir. Bu işlemler yapılırken bir ZFD birimi gerekli 

bilgiyi verildikten sonra başka bir ZFD biriminin bölgesine girebilir veya ZKA 

uluslar arası bir soruşturma yürütürken başka bir ülkeye girip o ülkenin bilgisi 

dahilinde orada operasyonuna devam edebilir. 

 

                                                 
46 Nejat Çoğal, “Alman Gümrük Đdaresi ve Zka”, 
(Çevrimiçi)http://gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/54/4.htm, 16 0cak 2010. 
47 Gümrük Muayene Derneği,“Gümrükler Bir Teşkilatlar Ayrı”, Divan Dergisi, Sayı 15, Nisan 2010, 
s.15. 
48 Başak Filiz Kıvrak, Ebru Ulutaş, “AB Gümrükleri”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/43/7.html, 16 Ocak 2010. 
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Gümrük Muhafaza Görevlileri bir suç unsuru tespit edildiğinde, şahsa 

önceden bilgi vermek (delillerin yok edilebilme olasılığı bulunan durumlarda yapılan 

baskınlar hariç) ve şahsın iznini almak şartıyla işyerleri veya konutlarda bilgi 

toplamak amacıyla denetim yapabilirler. Genellikle suç unsuru kesin olarak ortada 

ise Savcılıktan gerekli izin alınmakta ve her türlü takip, telefon dinleme, ev ve işyeri 

araması ve denetim uygulanabilmekte; gerektiğinde ülke dahilinde araçlar 

durdurulup aranabilmektedir.  

 

1.2.2.3. Fransa 
 
Fransız gümrük idaresi, Bütçe Bakanlığı’nın bünyesinde Maliye ve Ekonomi 

Bakanlığı’na bağlı Gümrükler ve Dolaylı Vergiler Genel Müdürlüğü olarak hizmet 

vermektedirler. 

Merkez teşkilatı, genel müdürlükte bulunan destek ve ortak birimlerden başka 

Genel Personel Politikası, Muhafaza ve Kaynaklar Organizasyonu, Bilgi Đşlem, 

Đstatistik ve Ekonomi Araştırmalar, Hukuki Đşlemler, Uyuşmazlıklar ve Kaçakçılıkla 

Mücadele, Gümrük Birliği ve Uluslararası Đşbirliği ile Özel Tüketim Vergileri 

Daireleri de yer almaktadır. Taşra teşkilatı ise, Bölgelerarası Müdürlükler, 

Bölgelerarası Laboratuar, Bölge Müdürlüğü, ithalat ve Đhracat Đşlemlerini Yapan 

Büro, Muhafaza Operasyonları Ünitesi, Özel Tüketim Vergileri Servisi olarak 

yapılanmıştır49. 

Ayrıca, ülkenin değişik yerlerinde bağımsız daire başkanlıklarına benzer altı 

tane Ulusal Müdürlük mevcuttur. Bunlardan biri olan, Ulusal Gümrük Đstihbarat ve 

Soruşturma Müdürlüğünde(DNRED); Gümrük Soruşturmaları Müdürlüğü, Đstihbarat 

ve Dokümantasyon Müdürlüğü, Gümrük Ataşelikleri, Adli Gümrük Polisi ve 

Bölgesel Saymanlık birimlerinden oluşmaktadır. 

                                                 
49 Başak Filiz Kıvrak, Ebru Ulutaş, “AB Gümrükleri”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/43/7.html, 16 Ocak 2010. 
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1.3. Gümrük Müsteşarlığı Hakkında 
 
 
Türk Gümrük Đdaresi, kuruluşundan günümüze kadar belli değişimler 

geçirerek, gelişerek gelmiştir. Değişimlere açık olma sebepleri arasında, yaklaşık 

olarak 2753 km kara ile 8300 km deniz sınırlarına sahip olması nedeniyle dünyada ki 

kavşak noktalarından biri konumunda bulunmasıdır. Bu açıdan, Gümrük 

Müsteşarlığı, Türkiye’nin hemen hemen her köşesinde etkin ve verimli hizmet 

sunmaya çalışan önemli bir Kurumdur. 

 
1.3.1. Gümrük Teşkilatının Kurulu şu ve Tarihi Gelişimi 
 
1.3.1.1. Genel Bilgiler 
 

Đnsanların, toplu olarak yaşamalarının bir sonucu olarak oluşan ülkeler,  kendi 

aralarında belli düzenlemeler doğrultusunda ekonomik işbirliği amacıyla ülke 

sınırlarından insan, mal ve madde geçişlerini gerçekleştirmek için sınırlarını 

açmışlardır. Tarihte ilk gümrük işlemlerini yapıldığı yer Anadolu topraklarıdır. 

Gümrükler, tarihi süreç içerisinde keşifler, icatlar ve her türlü ulaşım aracından 

yararlanmaya başlanılması gibi etkenlerin etkisiyle zaman içerisinde gelişmiş, 

büyümüş ve yapısal olarak değişimlere uğramıştır. 

Bazı yabancı tarihçiler, tarihlerinin ilk dönemlerinde göçebe olarak yaşayan 

Türklerin,  başlangıcından beri teşkilatlı bir vergi sistemlerinin mevcut olduğunu 

belirtmektedirler. Şüphesiz bu teşkilatlı vergi sistemi içinde gümrükler ile gümrük 

vergileri de vardır. 

Tarihe bakarsak Türklerin, Osmanlılardan ve hatta Đslamiyet’ten önce de, 

diğer ülkelerle ticari ilişkiler içinde olduklarını görürüz. Bu ilişkiler sonucu olarak da 

gümrük uygulamalarının ve gümrük kurumlarının bulunduğuna dair, sınırlı da olsa, 
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bazı bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler, genel nitelikte bilgilerdir ve dönemin gümrük 

tekniği ve gümrük işlemleri ile ilgili yeterli bilgi mevcut değildir50. 

1.3.1.2. Gümrük Teşkilatı’nın Kurulu şu ve Tarihi Gelişimi 

 

Türk Gümrük tarihini, yaşanan gelişmeler doğrultusunda Osmanlı dönemi, 

Tanzimat dönemi, II. Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak ele alarak 

inceleyeceğiz. 

 

1.3.1.2.1. Osmanlı Dönemi51 

 

Bu döneme ait gümrüklerle ilgili genel bilgiler mevcut olup, tüm ülke 

genelinde uygulanan tek bir gümrük kanunu bulanmamaktaydı. Gümrük mevzuatı52 

bölgelere göre değiştiğinden, çeşitlilik gösteriyordu. Gümrüklerin yıllık gelirleri ise 

devletin hazinesine gelir olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde kapitülasyonlar gümrük 

vergilerini doğrudan etkileyen bir unsurdu. Osmanlı’nın ilk dönemlerinde, gümrük 

vergileri hazineye bağlı olarak “Đltizam53” ve “Emanet54” usullerine göre 

toplanmakla birlikte genellikle iltizam usulü uygulanmıştır. 

Osmanlı döneminde, gümrük işlemleri gümrük eminleri55 tarafından 

yürütülmekteydi,  gümrük eminin olmadığı yerler de ise bu görevi kadılar yerine 

                                                 
50 Turhan Atan ,Türk Gümrük Tarihi-Ba şlangıçtan Osmanlı Devletine Kadar, C.1, Ankara, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1990,s.3 
51 Atan, Osmanlı…, s.11-131. 
52 “Gümrük Mevzuatı”  deyimi ile gümrük tarifesi ( ithal ve ya ihraç edilecek eşya üzerinden alınacak 
vergilerin miktarını veya oranını belirten liste), eşyanın gümrük vergisine esas olan niteliğinin 
tespitine ilişkin kurallar ( kıymete göre vergi eşyanın faturasında belirtilen kıymeti üzerinden alınır ve 
spesifik sisteme göre ise verginin eşyanın ağırlığı, ölçüsü ve uzunluğu gibi niteliklerine göre tespit 
edilir.) ve aktarma, ithalat, ,ihracat ile transit gibi gümrük rejimleri ifade edilmektedir. Bu arada, 
menşe ve kaçakçılık gibi konularda bunlarla ilgilidir. 
53 Đltizamın kelime olarak kayırma, bir tarafı tutma gibi anlamlara gelmektedir. Đltizam usulü ise bazı 
vergilerin belirlenen zaman dilim içerisinde belli bir bedel karşılığında toplanmasının üzerine 
alınmasıdır.  Bu işi üzerine alan kişiye de “mültezim” denilmektedir.  Burada belirlenen zaman dilimi 
bir veya birkaç yıl olarak tespit ediliyordu. Ödemelerinin de hazineye belirli zamanlarda yapılmasını 
güven altına alınmasını sağlamak için teminat alınırdı. A.e., s.113-114 
54 Emanet usulü, merkezi bir sistemdir ve toplanacak vergilerin devlet memurları tarafından hazine 
adına tahsil edilmesine olanak sağlar. Bu usule göre vergiyi toplayan dairenin başında bulunan ve 
yaptığı bu görev karşılığı devlet maaş alan kişilere “emin” denilmekteydi. A.e., s.111 
55 Eminlik, Osmanlı teşkilatında devlet tarafından yaptırılması gereken bazı işlerin ve bu işlerden 
toplanacak gelirlerin emanet olarak bazı güvenilir kimselere verilmesi ile ortaya çıkmış olan bir 
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getirmekteydiler. Gümrük eminleri, ticari iş hacmi yoğun olan gümrük kapıları ile 

sınır ve sahillerde görev yaparlardı. Bunlardan başka, gümrük eminlerinin bir görevi 

de, verginin iltizam usulüne göre toplandığı dönemlerde mültezimi devlet adına 

kontrol etmekti.  Đş hacminin az olduğu yerlerde gümrük vergilerini şehir emini ve 

iskele emirleri topluyordu.  

Osmanlı döneminde, gümrük idareleri bulundukları yer itibariyle 

sınıflandırılmıştır. Sahil kenarında bulunanlara “Sahil Gümrükleri”, sınırda 

bulunanlara “Sınır Gümrükleri” ve iç bölgelerde bulunanlar ise “Kara Gümrükleri” 

olarak isimlendirilmişlerdir. Ayrıca, taşra teşkilatında gümrük idarelerinin bağlı 

olduğu başmüdürlükler yoktu ve bunun için bir yapılanma da mevcut değildi. Bu 

durum karşısında küçük gümrükler genellikle kendilerine yakın olan büyük 

gümrüklere bağlı bulunmaktaydılar ve gerekli yazışmalar bunlar üzerinden 

yapılmaktaydı. 

1.3.1.2.2. Tanzimat Dönemi (1839-1908)56 

 

Bu dönemde gerçekleşen Sanayi Devrim’i ile kara, deniz ve demiryollarında 

ki gelişmelerden dolayı uluslararası taşımacılık ve ulaşımının hız ve kolaylık 

kazanması, üretimde ve uluslararası ticarette büyük gelişmelere neden olmuştur. 

Uluslararası ticari ve ekonomik ilişkileri uygulayan bir kurum olan gümrükte bu 

gelişmelerden doğrudan etkilenmiştir.  

 

Gümrükler, maliyeden ayrılarak “Rüsumat Emaneti57” adı altında yeniden 

düzenlenmiş ve doğrudan Sadrazamlığa bağlanmıştır. Gümrük resimleri emanet 

usulüne göre toplanmaya başlanılmıştır. Ayrıca, Osmanlı Đmparatorluğu’nun gelişme 

döneminde ekonomisi üst düzeyde iken duraklama ve gerileme döneminde diğer 

alanlarda olduğu gibi ekonomisi ve buna bağlı olarak dış ticareti bozulmuştu. Bu 

                                                                                                                                          
memuriyet ünvanıdır.  Đsimleri yaptıkları göreve göre değişmektedir; defter emini, tersane emini, 
gümrük emini, v.s. A.e., s.1. 
56 A.e., s.133-216. 
57 Rüsumat, devlete ait vergiler anlamında olup, gümrük vergisinden başka bazı vergileri de toplayan 
gümrük idaresine “Rüsumat” veya “Rüsumat Emaneti” denilmektedir. 



26 
 

kötü etkiden kurtulmak amacıyla Tanzimat döneminde mali alanda çalışmaları 

yapılmıştır. Bundan gümrük idaresi de etkilenmiş ve gelişmeler olmuştur.  

 

Gümrüklerle ilgili tüm ülkede uygulanacak olan nizamname yürürlüğe 

konulmuştur. Diğer bir düzenleme de Gümrük Müfettişliği, kaçakçılıkla mücadele 

amacıyla Gümrük Muhafaza Teşkilatı ve gümrük kimyahanesinin kurulmuş 

olmasıdır.   

 

1.3.1.2.3. II. Meşrutiyet Dönemi58 

 

Gümrükler açısından özellikle mevzuat, teşkilat ve vergilerle ilgili yapılan 

düzenlemeler bakımından yeni bir dönem olmuştur. Bu dönemde yürürlüğe 

konulmuş olan gümrük tarifesi, gümrük kanunu ve beyanname sisteminin 

Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanmış olması ayrı bir önem teşkil etmektedir. 

 

Bu dönemde,  “diğer ülkelerde olduğu gibi” şeklinde bir gerekçeyle Rüsumat 

Emaneti kaldırılmış, yerini Gümrükler Genel Müdürlüğü almış ve gümrükler tekrar 

maliyeye bağlanmıştır. Ayrıca, gümrük idareleri görev ve sorumlulukları bakımından 

üç sınıf olarak belirlenmiştir. Birinci sınıf gümrükler, her çeşit eşyanın gümrük 

işlemlerini yapmaya yetkiliyken, ikinci sınıf gümrükler gümrük kimyahanelerinin 

tahlil yapılmasını gerektiren işlemler hariç diğer tüm eşyaların gümrük işlemlerini 

yapabilmekteydiler. Üçüncü sınıf gümrükler ise ithalattan yalnız yolcu beraberinde 

getirilen eşya ile her çeşit iç ticaret ve ihracat eşyasının gümrük işlemlerini 

gerçekleştirirlerdi. 

 

Gümrükleri ilgilendiren en önemli gelişme, kapitülasyonların kaldırılması 

olmuştur. Bu gelişme doğrultusunda, gümrük vergileri ve gümrük mevzuatı 

açısından yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu dönemde personel, gümrük tarifesi, 

gümrük kanunu ve beyanname sistemi ile ilgili kurallar gibi bazı kanun ve 

nizamnameler yürürlüğe konmuştur.  Nitekim, yapılan çalışmalar sonucu hazırlanmış 

                                                 
58 A.e., s.221-247. 
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olan ilmi, spesifik ve sistematik Gümrük Tarifesi 1916 ‘da, modern bir nitelikte olan 

Gümrük Kanun’da 1918’de yürürlüğe girmiştir.  

 

1.3.1.2.4. Cumhuriyet Dönemi59 

Cumhuriyetin ilk dokuz yılında, II. Meşrutiyet Dönemi’nde ki gümrük 

teşkilatının yapısına aynen devam edilmiştir. Cumhuriyet dönemi her alanda olduğu 

gibi gümrüklerle ilgili köklü değişikliklerin de olduğu bir dönem olmuştur. Ve yıllar 

itibariyle de değişen ekonomik nedenlerden ve uluslararası alandaki gelişmelerden 

dolayı gümrükler gelişme göstererek gerek mevzuat gerekse yapısal olarak değişime 

uğramıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında gümrük mevzuatı çeşitli kanun, kararname ve 

tefsirlerle oldukça dağınık bir uygulama içinde bulunmaktaydı. Öncelikli olarak 

gümrük mevzuatına bir bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, ilgili kanunun 

günün değişen şartları karşısında yetersiz kaldığı düşünüldüğünde, şartlar göz 

önünde bulundurularak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bunu sonucunda da sırasıyla 

1615, 4458 ile 5911 sayılı Kanun uygulamaya konulmuştur. 4458 sayılı GK rejim ve 

işlemler açısından farklı kavramlar ve hükümler içermesi sebebiyle, gümrük teşkilat 

yapısını yeniden yapılanması bir zorunluluk hâline gelmiştir.  

Yıllar itibariyle kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi ile 

gümrük ve tekel hizmetlerinin en iyi bir şekilde yürütülmesini sağlanmak amacıyla 

Gümrük Teşkilatının idari yapısında çok önemli bir değişikli ğe gidilmiş ve 1931 

tarihinde Gümrük ve Đnhisarlar Vekâleti kurulmuştur. 1931 yılında bu şekilde 

teşkilatlanan Gümrük Đdaresi, zamanla “Gümrük ve Tekel Bakanlığı” na 

dönüştürülmüş, 1983 yılına gelindiğinde ise Tekel Đdaresinden ayrılarak Maliye 

Bakanlığı ile birleştirilmek suretiyle “Maliye ve Gümrük Bakanlığı” şeklinde 

organize edilmiştir. 1990’lı yıllardan sonra ise dünyadaki küreselleşme hareketleri ile 

birlikte gümrük konusundaki kamusal hizmetlerin giderek artması gibi gelişmeler, 

Gümrük Đdaresinin yeniden yapılandırılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu 

                                                 
59 Đstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Tarihi”, 
(çevrimiçi)http://www.igmd.gov.tr/gumruktarihce.asp, 12 Ocak 2010. 
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çerçevede, gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla 

485 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmış, bu düzenlemeyle gümrük 

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve kaçakçılıkla mücadele etmek üzere 

Başbakanlığa bağlı “Gümrük Müsteşarlığı” kurulmuştur60.  

Cumhuriyet döneminde, ülkemiz gümrüklerle ilgili uluslararası gelişmeleri de 

yakından takip etmiş, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na (GATT) 

(Bugünkü Dünya Ticaret Örgütü) katılmış ve Gümrük Đşbirliği Konseyi'nin 

(Bugünkü Dünya Gümrük Örgütü), ilk üyeleri arasında yer almıştır. 

Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve bu sebepten dolayı da ülkeler 

arasında gümrük uygulamalarının bütünlük sağlanması bakımından, Gümrük Đşbirliği 

Konseyi tarafından hazırlanan Nomanklatür ve Kıymet Sözleşmelerine, taraf 

olmuştur. Cumhuriyet döneminde içinde yakın tarihimizde gerçekleştirilen en önemli 

gelişmelerden biriside, Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında sağlanan "Gümrük 

Birli ği" konusun da olmuştur. Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ki 36. Ortaklık 

Konseyi'nin 06.03.1995 günlü Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak üzere 

taraflar arasında bir "Gümrük Birliği61" tesisi öngörülmüştür62. 

1.3.2. Gümrük Müsteşarlığını Oluşturan Birimler 

 

1.3.2.1. Genel Olarak 

 

Gümrük Müsteşarlığı, 02.07.1993 günü 485 sayılı "Gümrük Müsteşarlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca, Devlet 

Bakanlığı bünyesinde Başbakanlığa bağlı müstakil bir Müsteşarlık olarak yeniden 

organize edilmiştir. Ayrıca, 16.09.1993’te 521 sayılı KHK, 24.06.1994 tarihinde de 

                                                 
60 Đstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Tarihi”, 
(çevrimiçi)http://www.igmd.gov.tr/gumruktarihce.asp, 12 Ocak 2010. 
61 Đki veya daha fazla ülkenin bir araya gelerek, kendi toprakları arasında malların serbest dolaşımını 
sağlamaları, gümrük vergilerini karşılıklı kaldırmaları ve üçüncü ülkelere karşı aynı gümrük 
vergilerini uygulamaları anlamına gelen gümrük birliği nedeniyle, Türk gümrük mevzuatının Avrupa 
Birli ği mevzuatına uyum sağlaması yönünde adım atılmıştır 
62 Đstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Tarihi”, 
(çevrimiçi)http://www.igmd.gov.tr/gumruktarihce.asp, 12 Ocak 2010. 
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541 sayılı KHK ile Müsteşarlık teşkilât yapısı ve görevlerinde ihtiyaç duyulan 

düzenlemeler yapılmıştır. Başbakan, bu teşkilâtın yönetimi ile ilgili yetkilerini 

gerekli gördüğü takdirde Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 485 sayılı KHK’nin 

3. maddesinde63 belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan Gümrük 

Müsteşarlığı, Merkez ve Taşra teşkilâtından oluşmaktadır. Kurumun başında bulanan 

müsteşar ve müsteşara bağlı müsteşar yardımcılarıyla kurum yönetimi 

gerçekleşmektedir. Gümrük Müsteşarlığı’nın merkez teşkilâtı, ana hizmet birimleri, 

danışman ve denetim birimleri, yardımcı hizmet birimleri, taşra ve döner sermaye 

teşkilatı ile yurtdışı teşkilatı adı altında temel birimlerden ve bunların alt 

birimlerinden oluşmaktadır. Biz burada çok ayrıntıya girmeden ana hizmet birimleri 

hakkında genel bir bilgi vereceğiz. 

 
1.3.2.2. Gümrük Müsteşarlığı’nın Ana Hizmet Birimler 
 
485 sayılı KHK’nin 6. maddesinde Müsteşarlığın ana hizmet birimleri 

belirtilmiştir. Bunlar; Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü,  Avrupa Birliği ve Dış Đlişkiler 

Genel Müdürlüğü ve Tasfiye Đşleri Döner Sermaye Đşletmeleri Genel Müdürlüğü’dür.  

 

 

 

 

 

                                                 
63 Söz konusu KHK’nin ilgili maddesine göre, Gümrük Müsteşarlığı’nın görevleri şunlardır: Gümrük 
politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, gümrük politikasını uygulamak;Gümrük Kanunu ve 
gümrüklerle ilgili diğer mevzuat ile uluslar arası sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sağlamak; 
Gümrük tarife oranlarının tespitine yardımcı olmak, gümrük vergileri ile gümrüklerce alınan diğer 
gelirler ve fonların takibi, tahakkuk ve tahsilini sağlamak ve kontrol etmek; Gümrük kontrolüne tabi 
kişi, eşya ve araçların muayene ve kontrolünü yapmak, bu işlemlerin etkin ve süratli yapılmasını 
sağlayacak tedbirleri almak; Gümrüklerle ilgili istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek; 
Gümrük denetimine tabi eşya ve araçların muhafazasını sağlamak, gümrükte giriş ve çıkış işlemlerine 
tabi eşyanın, saptanmış olan standartlara uygunluğunu denetlemek; Gümrüklü yerlerde muhafaza 
görevlerini yürütmekle beraber diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak kaçakçılığın men, takip ve tahkik görevlerini yerine getirmek; Milletlerarası kuruluşların 
Müsteşarlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konularda görüş oluşturmak, yurtdışı ve 
yurtiçi faaliyetleri yürütmek; Çeşitli kanunlarla Müsteşarlığa verilen görevleri yapmak; Bu görevleri 
yerine getirecek meslek memurlarını yetiştirmek;Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, 
değerlendirmek, incelemek ve denetlemektir. 
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1.3.2.2.1. Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
Dış ticaretle ilgili işlemlerden doğan vergi gelirlerinin toplanmasından 

Gümrükler Genel Müdürlüğü sorumludur. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün, 

02.07.1993 günü 485 sayılı KHK’nin 7.maddesinde görevleri; 

         a) Đthalatla ilgili işlemleri yapmak, ithalat rejimi ile kambiyo ve diğer 

mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, 

        b) Gümrük giriş tarife cetvelini ve eşya kıymetini, taraf olduğumuz anlaşmalara 

uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak, 

        c) Transit, aktarma, antrepo, geçici kabul ve muaflık işlemlerinin yürütülmesini 

sağlamak ve denetlemek, 

        d) Sundurma ve antrepo açılmasına ve işletilmesine izin vermek ve denetlemek, 

        e) Çıkış, geçici çıkış ve geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının 

uygulanmasını sağlamak, 

        f) Posta yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini 

temin etmek, 

        g) Sınır ve kıyı ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak ve denetlemek, 

        h) Denizden kurtarılan yabancı eşyanın işlemlerini yapmak, 

        i) Tahlil metotlarını hazırlamak, gümrük laboratuarlarının çalışmalarını 

düzenlemek, 

        j) Serbest bölgelerdeki gümrük işlemlerini yürütmek ve denetlemek, 

        k) Gümrük komisyoncu ve yardımcıları ile ilgili i şlemleri yürütmek, 

        l) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, olarak belirtilmiştir. 

 

         1.3.2.2.2. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
 
 

         Gümrük Müsteşarlığı içinde araştırma konumuzla ilgili birim olan Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü hakkında ikinci bölümde daha detaylı bilgiler 

verileceğinden, tekrar etmemek için burada açıklama yapmayacağız.  
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1.3.2.2.3. Tasiş Genel Müdürlüğü 
 

Tasiş Genel Müdürlüğü, 1984 yılında 3007 Sayılı Gümrük Mevzuatına Göre 

Tasfiye Edilecek Eşya Hakkında Döner Sermaye Kanuna göre döner sermaye 

işletmelerinin tüm mali ve idari işlemlerini bir elden düzenlemek amacıyla 

kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunmaktaydı. 

Ancak, 05.04.2007 tarihinde kabul edilen 5622 sayılı Tasiş Genel Müdürlüğünün 

Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2.maddesine göre 2007 

yılından beri Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı ana hizmet birimleri arasında yer 

almaktadır. Tasfiye Đşleri Döner Sermaye Đşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne Gümrük 

Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı KHK 10/A. maddesi ve 

3007 sayılı Kanunu’n 3. maddesi ile aşağıdaki görevler verilmiştir: Şöyle ki;                                                                                                         

a)Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Petrol Piyasaları 

Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilecek hale gelen eşyanın, ilgili Kanun, Tüzük ve 

Yönetmelikler uyarınca tasfiyesini yapmak, 

b)Gümrük denetimine tabi her türlü eşyayı muhafaza etmek amacıyla geçici 

depolama yeri, antrepo ve açık saha işletmek, 

c) Tasfiye edilecek eşyayı dahilde ve gümrüksüz satış mağazalarında satmak 

veya sattırmak, 

d) Gümrüklerde veya diğer yerlerde depolar, mağazalar ve satış reyonları 

açmak veya açtırmak, 

e) Tasfiye edilebilir duruma gelen eşyadan yurt dışında satış imkanı olanları 

ihraç etmek veya ettirmek,  

f) Tasfiye edilebilecek hale gelen eşyanın satışa sunulmadan önce, 

özelliklerine göre bakım ve tamirini yaptırmak veya yapmak, gerektiğinde parça 

halinde satışını temin etmek,  
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g) Özellikle karayolu sınır kapılarında her türlü tahmil, tahliye, nakliye, 
aktarma ve hamallık işlerini yürütmek,  

h) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla 
incelemek ve denetlemek,  

i) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

1.3.2.2.4. AB ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlü ğü 

 

           Yapılan iç düzenlemelerle 1975 yılında kurulmuştur. Gümrük 

Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında 485 sayılı KHK’nin 10. maddesine 

göre AB ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır: 

       a) Müsteşarlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek, 

       b) Türkiye`nin gümrüklerle ilgili milletlerarası anlaşma ve sözleşmelere 

katılmasına dair Müsteşarlık görüşünü hazırlamak, 

       c) Milletlerarası kuruluşların kabul ettiği gümrük tarifeleri, gümrük kıymeti, 

gümrük rejimi ve formaliteleri ile bunların değişikliklerini takip ederek, milli 

mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak, 

         d) Müsteşarlığın yurtdışında görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve 

yönetmek, 

          e) Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Topluluğu ile ilgili 

hususlarda koordinasyonu sağlamak, Avrupa Topluluğu ile ilgili alanda Hükümetin 

genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama 

çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek, 

           f) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

1.3.2.2.5. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 
1975 tarihinde Bakanlık Oluru ile kurulmuş ve 485 ile 541 sayılı KHK’lerde 

görevleri ve statüsü belirtilmiştir. Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü; bir Genel 

Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Başkanlığı, beş Daire Başkanı ve 

onaltı Şube Müdürlüğünden oluşan teşkilat yapısı ile hizmet vermektedir. 485 sayılı 

KHK’nin 9. maddesinde belirtilen görevleri ise, 
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a)   Gümrük Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak, Gümrüklerce 

tahsil edilen vergiler ile diğer gelirler ve fonlar tarh, tahakkuk ve tahsilini kontrol 

etmek.  

b)  Noksan veya fazla tahsilât ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak.  

c)  Gümrük işlemleri ile ilgili vergi muafiyeti, indirimi ve teşvik tedbirlerinin 

uygulanmasını yürütmek ve izlemek.  

d)  Gümrüklerce yürütülecek turistik kolaylıkların, Gümrük Kanunu ve diğer 

kanunların ilgili    hükümlerine göre uygulanmasını sağlamak.  

e)  Karayolu ile yapılan transit taşımacılıkla ilgili olarak, taşıtların ve taşınan 

eşyanın yurda  giriş ve çıkışını izlemek, aykırı işlemlerin tespiti halinde gerekli 

kovuşturmayı yapmak. 

f)  Gümrük vergilerinin Mülga 1615 (4458) Gümrük Kanunu ilgili maddeleri 

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ertelemesi 

işlemlerini yürütmek.  

g)  Müsteşarlık Teşkilatında görevli gelir tahakkuk memurlarının tazmin 

sorumluluklarını Sayıştay nezdinde takip etmek.  

 h)  Gümrük  gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe tahminlerine esas 

olacak bilgileri toplamak.  

g)  Yukarıda belirtilen işlemlere ait belgelerin, kanuni süreler içersinde iyi 

muhafazasının ve bu sürelerden sonra usulüne göre imha edilmesini sağlamak  

 ı)  Yukarıdaki bentlerde belirtilen görevleri yürütmek üzere gerekli 

düzenlemeyi yapmak.  

 i)  Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır. 

 
1.3.3. Diğer Birimler Hakkında Kısa Genel Bilgiler 
  

 Gümrük Müsteşarlığının, yukarıda genel olarak açıkladığımız ana hizmet 

birimlerinden başka Danışman ve Denetim Birimleri, Yardımcı Hizmet Birimleri, 

Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı ve yurtdışı teşkilatı birimleri ile bu birimlere ait alt 

birimler mevcuttur. Danışman ve Denetim Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Đç 

Denetim Birim Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

ve Müsteşarlık Müşavirliği, Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, 

Eğitim Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Başkanlığı, Muharebe ve Elektronik 
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Dairesi Başkanlığı, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı; Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlükleri bünyesinde Gümrük Müdürlükleri ve Gümrük Muhafaza 

Müdürlükleri olarak ve Tasiş Đşletme Bölge Müdürlükleri bünyesinde Tasfiye 

Đşletme Şube Müdürlükleri olarak birimlere ayrılmışlardır. Ayrıca Astana, Berlin, 

Bakü, Brüksel, Kahire, Moskova, Pekin, Sofya ve Washington’da yurtdışı teşkilatı 

bulunmaktadır. 

 Gümrük Müsteşarlığı’nın taşra teşkilâtını 18 adet Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlükleri oluşturmaktadır. Bu başmüdürlükler: Ankara, Antalya, Bursa, 

Edirne, Gaziantep, Gürbulak, Habur, Hakkari, Hopa, Đskenderun, Đstanbul, Đzmir, 

Đzmit, Malatya, Mersin, Samsun, Sinop, Trabzon’dur. 18 Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü ve bulunduğu yerler ile diğer il ve ilçelerde bağlantı 135 Gümrük 

Müdürlüğü ve 123 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca, değişik il 

ve ilçelerde; Serbest Bölgeler, Sınır Ticareti yapılan ve Açık Pazar sayılan yerler 

bulunmaktadır.  

 

Đkinci bölümde daha detaylı bir şekilde ele alacağımız araştırma konumuz 

esası olan kolluk gücü, merkez teşkilâtında, ana birimlerden olan Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü olarak, taşra teşkilatında ise Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü bünyesinde bulunan Gümrük Muhafaza Müdürlüğü birimi olarak yer 

almaktadır. 
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2. BÖLÜM 

KOLLUK GÜCÜ OLARAK GÜMRÜK MUHAFAZA TE ŞKĐLATI VE 

YARGI KARARLARI I ŞIĞINDA YETK ĐLER ĐNĐN KAPSAM VE ÖNEM Đ 

2.1.KOLLUK GÜCÜ OLARAK GÜMRÜK MUHAFAZA TE ŞKĐLATI  

 Görevi gereği genellikle sınır boylarında bulunan gümrükler, bilinenin aksine, 

sadece gümrük vergilerini tahsil eden bir kamu kurumu değildir. Gümrüklerin asıl 

fonksiyonu, ülkemiz için devletçe tespit edilen, tarım, sanayi, ticaret, lojistik, turizm 

v.s. konulara ait politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu hizmeti 

sunabilmek içinde ilgili mevzuat dâhilinde kendisine bir takım görevler verilmiştir.  

Gümrük Müsteşarlığı tarafından yürütülen hizmetlere bakıldığında, bu hizmetlerin 

niteliği gereği görevlerinin, “gümrüklerle ilgili görevler” ve “gümrüklerde muhafaza 

ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili görevler” olarak şekil aldığını görürüz. 

Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Gümrük Muhafaza Teşkilatı özel 

bir kolluk gücüdür. Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin 76. maddesinde 

bulunan “özel bir kolluk kuvveti olan Gümrük Muhafaza Teşkilatı” açıklaması da 

bunu açıkça belirtmektedir. Bir özel kolluk gücü olarak Gümrük Muhafaza Teşkilatı, 

Gümrük Müsteşarlığı’nın sunduğu hizmetlerin niteliği sonucu oluşan “gümrüklerde 

muhafaza ve kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili görevleri” kısmında ortaya çıkmaktadır. 

Asli görevi her türlü kaçakçılıkla mücadele olan tek kurum Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü’dür.  

2.1.1. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Kolluk Olarak Yapılanması 

2.1.1.1. Gümrük Muhafazanın Tarihsel Gelişimi 

 Gümrük Muhafaza Teşkilatının tarihsel gelişimine baktığımızda, genel olarak 

ekonomik gelişmeler sonucu gümrüklerde yapılan düzenlemelerle beraber gümrük 

mevzuatında ki değişikliklerden etkilenen gümrük vergilerine istinaden kaçakçılık 

olaylarında yaşanan artışın önlenmesi amacıyla kolluk gücü olarak kurulduğunu 
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görmekteyiz. Bu bölümde, Gümrük Muhafaza Teşkilatının tarihsel gelişimini 

Cumhuriyet Dönemi Öncesi1 ve Cumhuriyet Dönemi Sonrası2 olarak iki dönemde 

inceleyeceğiz. Đncelememizin bu şekilde yapılmasının sebebi, gümrüklerde teşkilat 

açısından yapılan düzenlemelerdir. 

2.1.1.1.1.Cumhuriyet Dönemi Öncesi Gümrük Muhafaza Teşkilatı  

Gümrük Muhafaza Teşkilatının kuruluş çalışmaları, 19. yüzyılın ikinci 

yarısına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, Avrupa'da sanayi devriminin 

gerçekleşmesinden sonra üretimde ve uluslararası ticarette gelişmeler yaşanmıştır. 

Tüm bu gelişmelerin sonucu olarak gümrük konuları önem kazanmış ve gümrük 

sorunları ile kaçakçılıkla mücadele konuları ön plana geçmiştir.   

Bu dönemden önce de var olan gümrük muhafaza memurları, mültezimlerin 

(tahsildar) bölgelerini koruma görevinde bulunuyorlardı. Bunlara, “dideban” 

denilmekteydi3. Ayrıca, bu dönemde Hazine'ye bağlı olan Taşra Gümrük 

Đdareleri’nce yerine getirilen Anadolu yarımadasında bulunan kıyıların korunması, 

kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi görevleri; ülkenin çok geniş olması,  bu idareler 

arasında herhangi bir irtibat bulunmaması ve yapısal dağınıklık nedeniyle etkinlikle 

yerine getirilememekteydi. Gümrüklerin bu durumdan kurtarılması için teşkilat 

yapısı ile ilgili çalışmalara başlanmış, daha önce de belirttiğimiz üzere, yapılan 

çalışmalar sonucunda 1859 yılında Taşra Gümrük Đdareleri, Đstanbul Emtia Gümrük 

Eminliği'ne bağlanmış ve 1861 yılında da bu kurumun adı "Rüsumat Emaneti " 

olarak değiştirilmi ştir.  

Bu gelişmelerle birlikte, Tanzimat Döneminde, Osmanlı Đmparatorluğu ile 

diğer ülkeler arasında 1861 yılında yapılan ticaret anlaşmaları ile gümrük 

vergilerinin artırılması sonucu, gümrük kaçakçılığı olaylarında artışlar görülmüştür. 

Bu durum üzerine kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla polis ve 

jandarmadan farklı olarak yeni bir teşkilatın kurulması düşünülmüş ve Rüsumat 
                                                 
1 Atan, Osmanlı…, s.155,156,232,235. 
2 Gümrük Müşavirleri Derneği, “Gümrük Tarihi” 
(Çevrimiçi)http://www.igmd.gov.tr/gumruktarihce.asp,12Ocak 2010. 
3 Atan, Osmanlı…, s.156. 
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Emaneti bünyesinde bir  " Gümrük Muhafaza Teşkilatı" oluşturulmuştur4. Teşkilat 

olarak kurulduktan sonra ki yıllarda ülkenin birçok yerinde kara ve deniz Gümrük 

Muhafaza Müdürlüğü kurulmuştur. 

Ayrıca, bu dönemde Gümrük Muhafaza ile ilgili bazı nizamnameler 

yürürlüğe girmiştir. Bunlardan biri de 1873 tarihli “Gümrüklerce Hile ve Huda’nın 

Men’i Hakkında Nizanname”dir.  Gümrük Muhafaza Nizamnamesine göre, Gümrük 

Muhafaza Teşkilatının özellikle ithali yasak olan bazı eşyaların ithalinin 

yapılmamasını sağlamak ve kaçakçılığı önleme amacıyla yürürlüğe konulan 

kuralların uygulanmasını denetleyen görevleri bulanmaktaydı5. Bu nizamnamelerde 

kaçakçılık fiili “suç” olarak görülmemiş, sadece engellenmesinin gerekliliği 

görülmüştür. Bundan dolayı, kaçakçılığa karşı yeterli yaptırımlar bulunmamaktaydı6. 

Ayrıca, Gümrük Muhafazanın görev ve yetkileri hakkında bilgi veren 

nizamnamelerden biri de 1900 tarihli Rüsumat Muhafaza Nizamnamesidir. Belirtilen 

bu nizamnamelere göre Gümrük Muhafaza özellikle kaçakçılığın önlenmesi için 

gerekli işlemleri yapacak olmasıdır. Bunların dışında, 1913 tarihli denizde 

yapacakları denetim ve görevleri hakkında olan nizamname ile yine 1913 tarihli 

gümrük muhafaza memurlarının görevlerini yapmamaları durumunda uygulanacak 

olan haklarında ne gibi işlem yapılacağını belirten nizamnamedir7. Ayrıca, 1918 

tarihli Gümrük Kanunu’nda da gümrük muhafaza memurlarının görev ve yetkilerine 

yer verilmiştir. 

2.1.1.1.2. Cumhuriyet Dönemi Gümrük Muhafaza Teşkilatı  

Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında, 1126 ve 1510 sayılı 

"Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunlar" yürürlüğe konulmuş, 1929 tarihinden 

itibaren de 1499 sayılı "Gümrük Tarifesi Kanunu" uygulanmaya başlanmıştır.  Bu 

Kanun’la birlikte gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle, kaçakçılık olaylarında 

                                                 
4 Bahri Öktem,v.d., Gümrükten Yansımalar, Ankara, Gümrük Müsteşarlığı Yayını, 2004, s.27. 
5 (Çevrimiçi)htpp://www.abuzmanlari.org.tr/web/Portals/0/pdf/7.PDF, 12 Ocak 2010. 
6 Öktem, v.d., a.g.e., s.28. 
7 Atan, Osmanlı…,s.232. 
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artışlar görülmüş ve kaçakçılık olayları özellikle güney sınırlarımızda büyük 

boyutlara ulaşmıştır.   

Bunun üzerine, gerek gümrük hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak gerekse kaçakçılığın izlenmesi, araştırılması, önlenmesi ve güvenliğin 

sağlanması amacıyla, 1931 tarihinde kabul edilen 1841 sayılı Kanun’la güney 

sınırlarımızda, yarı askeri kimlikte "Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı" 

kurulmuştur. 1932 yılından itibaren ise 1917 sayılı Kanun’la, Genelkurmay 

Başkanlığı'na bağlı olarak görevine devam etmiştir. Bu arada konuyla ilgili 

çalışmalara devam edilmiş ve 1932 yılında 1918 Sayılı "Kaçakçılığın Men ve 

Takibine Dair Kanun" yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanuna göre, kaçakçılık davaları 

tutuklu olarak devam eder, kaçakçılık suçlarından dolayı mahkûmiyet halinde ceza 

tecil edilmez ve sürgün cezası uygulanırdı.  

1936 yılında 3015 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile Gümrük Muhafaza 

Umum Kumandanlığı'nın emrindeki deniz teşkilatına, askeri kimlik kazandırılmış ve 

karasularımızda güvenlik ve emniyetin sağlanması görevi bu teşkilata verilmiştir. 

1940 yılında 3944 sayılı Teşkilat Kanunu ile “gümrük zabıtası (kolluk)” vasfını 

kazanmıştır.  

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı, görev yönünden Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı, deniz hudutlarının güvenliği ve personelin eğitimi bakımından 

Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde 1956 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüştür.    

1956 tarihinde kabul edilen 6851 sayılı "Sınır, Kıyı ve Karasularımızın Muhafaza 

ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi Đşlerinin Dahiliye Vekaletine Devri 

Hakkında Kanun"un yürürlüğe girmesiyle sınır, kıyı ve karasularımızın korunması ve 

güvenliği ile kaçakçılığın önlenmesi ve takibi sorumluluğu Đçişleri Bakanlığı'na 

devredilerek bağlısı bulunan Jandarma Genel Komutanlığı emrine verilmiş, ancak 

gümrük kapıları, gümrük teşkilatının bulunduğu hava ve deniz limanları, Marmara 

Denizi, Çanakkale ve Karadeniz boğazlarında ve bu yerlerdeki gümrük bölgesinde 

gümrük muhafaza görevleri ile kaçakçılığın önlenmesi görevleri Gümrük Muhafaza 
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Teşkilatına bırakılmıştır.  Bunun sonucu olarak da Gümrük Muhafaza ve Umum 

Kumandanlığı'nın hukuki varlığı sona ermiştir.  

Bu gelişmeler sonucunda da,  gümrük teşkilatının merkez ve taşra teşkilat 

yapısı, 2825 sayılı “Gümrük ve Đnhisarlar Vekaleti’nin Teşkilat ve Vazifelerine Dair 

Kanun” , 6851 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

düzenlenmiştir.  Böylelikle, hukuki varlığı sona eren Gümrük  Muhafaza ve Umum 

Kumandanlığı'nın yerine merkezde Gümrük Muhafaza Müdürlüğü oluşturulmuş, 

1981 yılında yapılan düzenlemeyle de Genel Müdürlük düzeyine getirilmiştir8. 

Ayrıca, uyuşturucu ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla 1995 

yılında tüm başmüdürlükler bünyesinde Kaçakçılık, Đstihbarat ve Narkotik Gümrük 

Muhafaza Müdürlükleri kurulmuştur. 

2.1.1.2. Gümrük Müsteşarlığı Đçindeki Konumu 

 Gümrük Muhafaza, diğer ülkelerden yurda gelen malların gümrük vergisini 

ödemeksizin yurda girmesini önlemek; gümrük dışında meydana gelen işlemlerde 

gereken denetim ve kontrolleri yapmak; eşyanın yurda kaçak olarak sokulmasına izin 

vermemek ve bu suretle yurda sokulmuş olanların takibi ve soruşturması ile bundan 

kanuni olarak sorumlu olan makamlara bilgi vermek; yurda girmesi veya yurttan 

çıkarılması yasak olan eşyanın girmesi veya çıkarılmasını önlemek amacıyla Gümrük 

Teşkilatı bünyesinde özel kolluk olarak yer almıştır9. 

 Günümüzde, Gümrük Muhafaza Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı’nın beş ana 

hizmet biriminden biri olarak varlığını sürdürmektedir.  3944 sayılı Gümrük 

Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun’un 7. 

maddesinde ki “muhafaza başmüdür ve müdürleriyle mıntıka ve kısım amirleri ve 

                                                 
8 A.e., s.40. 
9 Halim Alyot, Türkiye’de Zabıta; Tarihi Geli şim ve Bugünkü Durum, Ankara, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Polis Akademisi Türk Polis Tarihi Araştırma Merkezi Nu.1, 2008, s.256  

 



40 
 

muhafaza memurları (gümrük zabıtası)dır”  düzenlemesi ile gümrük muhafaza 

teşkilatının özel bir kolluk olduğu vurgulanmıştır. Böylelikle, Gümrük Müsteşarlığı 

da kendi idari yapılanması içerisinde kolluk teşkilatına sahip olmakla birlikte, 

Türkiye gümrük bölgesinde ki kaçakçılıkla ilgili olarak kendisine yetki 

verilmiştir.  Gümrük Müsteşarlığı adına, yasadışı hareketlilik ve gümrük kaçakçılığı 

ile mücadelede de bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı birim olarak Gümrük 

Müsteşarlığı içerisinde asli görevi olan kaçakçılıkla mücadelede önemli bir yere 

sahiptir. 

2.1.1.3. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Yapılanması 

2.1.1.3.1. Genel Olarak 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı; kamu düzeninin sağlanmasını sağlayan, kanun 

ve nizamların kendisine verdiği yetkilerle görevlerini yerine getiren silahlı bir kolluk 

gücü olduğu ilgili mevzuat dâhilinde belirtilmektedir. Teşkilat, Gümrük 

Müsteşarlığı’nın idari yapısına uygun olarak yapılanma içinde, ilgili görevlerin 

yapılması ve öngörülen hizmetlerin ifası bakımından Müsteşarlığa bağlı olarak 

çalışmaktadır. 

Bu bölümde, Gümrük Muhafaza Teşkilatının, Müsteşarlık içinde ki idari 

yapısı ele alındıktan sonra yapılanmasında yer alan adli kolluk örgütlenmesi 

hakkında bilgi vererek ilgili mevzuatlar doğrultusunda verilmiş olan görevlerine ve 

en sonunda ise sorumluluk bölgesine değineceğiz. 

2.1.1.3.2. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Đdari Yapısı 

 Gümrük Muhafaza Teşkilatı, Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı olarak ihtiyaca 

göre ülkenin belli yerlerinde hizmet veren idari teşkilatlanmaya sahiptir. Burada ki 

kriter, hizmetin yerinde görülmesi ve ya hizmetin yerine götürülmesi, yerinde idare, 

coğrafi, sosyal, ulaştırma ve ekonomik gibi sebeplerden dolayıdır. 
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 Kurumsal yapısı, 3944 sayılı Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı 

Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun, 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (541 sayılı KHK ile değişik), 

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği, Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Konu Organize 

Suçlarla Mücadeleye Đlişkin Görev Çalışma Yönergesi’nde belirtilmiştir. 

  

Gümrük Muhafazanın teşkilat yapısı, GMGY’nin 4. maddesinde 

açıklanmıştır. Merkez ve taşra teşkilat yapılanması bulunan Gümrük Muhafaza 

Teşkilatı merkezde Genel Müdürlük çatısı altında toplanmış bulunmakla beraber 

Genel Müdürlüğe bağlı üç Genel Müdür Yardımcısı ve bunlara bağlı dört Daire 

Başkanlığı bulunmaktadır. Merkez teşkilatından başka Gümrük Müsteşarlığı’nın 

idari yapısı içinde bulunan taşra teşkilatında da bağlı birimleri bulunmaktadır. 

Taşrada, Başmüdürlüklere bağlı olarak Şube Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza 

Müdürlükleri ve Kaçak Đstihbarat Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlükleri olarak 

yapılanmıştır. Ayrıca, bu müdürlüklere bağlı ihtiyaca ve gereksinimlere göre sayıları 

ve yerleri belirlenmiş olan bölge amirlikleri ile bu amirliklere bağlı kısım amirlikleri 

bulunmaktadır. Müdürlükler, Müdür tarafından idare edilmekte, bölge amirlikleri 

Bölge Amiri, kısım amirlikleri ise Kısım Amiri tarafından idare edilmektedir. Her 

amirliğin görev yerine ve niteliğine göre nöbet yerleri bulunmaktadır. Bu nöbet 

yerlerinde gümrük muhafaza memurları görevlendirilmektedir. Müdürler silahlı 

personel olmakla birlikte üniformalı değillerdir. Bölge amirleri, kısım amirleri ile 

muhafaza memurları silahlı ve üniformalı personeldir. Ayrıca, müdürlüklerde, 

müdürlük yazışmalarını v.b. görevleri yapmak üzere sivil olarak çalışan ve silah 

taşımayan yine müdür tarafından idare edilen, şef ve muamele memuru 

bulunmaktadır.   

 Günümüzde Gümrük Muhafaza Teşkilatı, 18 Gümrük ve Muhafaza 

Başmüdürlüğü’ne bağlı olarak, 95 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, 140 Bölge 

Amirli ği ile 265 Kısım Amirliği olarak hizmet vermektedir10. Ayrıca, 

                                                 
10 Gümrük Muhafaza Müdürlükleri, Gümrük Muhafaza Bölge Amirlikleri ve Gümrük Muhafaza 
Kısım Amirlikler, sayısı; ülkenin değişen ekonomik şartlarına göre sürekli değişmekte, ihtiyaç 
duyulan yerlere yenisi açılırken, atıl durumda kalanların ise kapatılması yoluna gidilmektedir. Söz 
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Müdürlüklerden 18 tanesi Kaçakçılık, Đstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza 

Müdürlüğü şeklinde yer alarak Teşkilatın adli kolluk görevini yerine getirmektedir. 

Türk kamu idaresinde kaçakçılıkla mücadele ile görevlendirilen, her türlü 

kaçakçılığı önlemek, izlemek, araştırmakla yükümlü olan kurumlardan biridir. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı, yasa dışı ticaretin önlenmesi ve kaçakçılıkla 

mücadelede alt birimlerini suçun konusuna göre oluşturmuştur. Bu açıdan, en 

tehlikeli kaçakçılık türü olan uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile 

mücadele için Narkotik birimi adı altında özel bir yapılanmaya gidilmiştir.  

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün; Merkez ve Taşra Kaçakçılık, 

Đstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli Kolluk Görevlilerinin Görev ve 

Çalışma Yönergesinde adli kolluk olarak yapılanması ele alınmıştır. Yönerge’nin 4. 

maddesinde  “Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce belirlenerek Bakanlık 

Makamınca onaylanan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılıkla 

Mücadele ile sorumlu Daire Başkanlığına bağlı kaçakçılıkla mücadele, narkotik ve 

operasyon birimleri ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine bağlı Kaçakçılık, 

Đstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile diğer Gümrük Muhafaza 

Müdürlükleri bünyesindeki Kaçakçılık, Đstihbarat ve Narkotik Bölge veya Kısım 

Amirliklerinden oluşur.” denilmektedir. Ayrıca, adli kolluk görevlileri, 5271 sayılı 

CMK ve 485 sayılı KHK’nin 8. maddesinde belirtilen soruşturma işlemlerini yapmak 

üzere, Genel Müdürlük tarafından adli kolluk olarak görevlendirilen Gümrük 

Muhafaza amir ve memurları; adli kolluk sorumlusu; Genel Müdürlük tarafından 

görevlendirilen adli kolluk amiri; Başkanlık ise Genel Müdürlük ve  kaçakçılıkla 

mücadele ile görevli Daire Başkanlığı, şeklinde görevlendirme mevcuttur. 

2.1.1.3.3. Adli Kolluk Olarak Gümrük Muhafaza  

5271 sayılı Kanunun 164. maddesine göre, Emniyet, Jandarma ve Sahil 

Güvenlik Teşkilatı ile birlikte, dört adli kolluk kurumundan biri olmuştur. Böylelikle, 

kaçakçılıkla mücadele de daha da etkin bir konuma getirilmiş olmaktadır. 

                                                                                                                                          
konusu Müdürlükler ile Bölge ve Kısım Amirlikleri, sınır(kapı)  ile iç bölgelerde bulunanlardan 
oluşmaktadır. 
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Narkotikten tekele birçok alanda, gümrük kaçakçılığına ve gümrük ile ilgili olan her 

türlü sahtecilik olaylarına müdahale edebilmektedir.  

 Adli kolluk ile idari kolluğu bulundukları idari yapı içinde iç içe geçmiş 

durumdadır. Bunları kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir, sadece görev 

yönünden bir ayrım söz konusudur. Her iki kollukta bir elmanın iki yarısı gibi bir 

bütünlük içinde yer almaktadır11. Birbirlerinin görevleri arasında neden sonuç 

ili şkileri bulunmaktadır. Đdari kolluk ve adli kolluk ayrımı görevli personelin çalışma 

amacına yönelik bir ayrımdır. Adli kolluğa ait mevzuat incelendiğinde, Emniyet, 

Jandarma ve Sahil Güvenlik ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli 

bulunan personelin yaptıkları işlemlerin bir kısmının adli kolluk faaliyetleri olarak 

belirtildiğini görürüz. AY’nin 18. maddesine göre, diğer adı geçen kurumlar karakol 

ve bot komutanlıklarında, gümrükler muhafaza genel müdürlüğü ise gümrük 

muhafaza müdürlükleri ile bölge ve kısım amirliklerinde “mevcut imkanlar 

ölçüsünde” kriterine göre yeterli sayıda adli kolluk personelinin görevlendirileceği 

belirtilmiştir12. 

 Gümrük Müsteşarlığı’nın kendi içinde adli kolluk olarak örgütlenmesinin, 

uygulamalar sonucu Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile müstakil Bölge ve Kısım 

Amirlikleri bulunan yerlere Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nce adli kolluk 

personelinin görevlendirilmesi şeklinde olduğunu görmekteyiz. Kaçak Đstihbarat 

Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde görevli bulunan amir ve memurlar ile 

diğer Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinde ki bir kısım personel adli kolluk 

sorumlusu ve adli kolluk görevlisi olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

tarafından görevlendirilmekte ve bu görevlendirilenler yetkili Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına yazılı olarak bildirilmektedir.  

 Adli kolluk görevlisi olarak belirtilmiş olsalar bile Kaçak Đstihbarat Narkotik 

Gümrük Muhafaza Müdürlükleri ile diğer Müdürlüklerde ki adli kolluk görevlileri 

                                                 
11 Mehmet Öncü, “Adli Kolluk”, Dokuz Eylül Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
(Yayınlamamış Yüsek Lisans Tezi,  Đzmir, 1997, s.16. 
12 Kemal Demirdön, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kolluk Đlişkilerinin Adli Kolluk Bakımından 
Değerlendirilmesi: Avrupa’da ve Türkiye’de Kolluk-Adal et Đlişkileri , Ankara, 2005, s.18. 
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sadece bağlı oldukları savcıların soruşturmalarına yoğunlaşmamaktadırlar. Adli 

kolluk görevleriyle birlikte, Müdürlüklerinin etkinliklerini devam ettirerek, istihbari 

bilgi de dahil olmak üzere kaçakçılığı önleme ve izleme görevlerini de yerine 

getirmektedirler. 

 Adli görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrinde görev yapan ve 

bağlı bulunduğu teşkilatın bir parçası olarak öncelikli görevi karşılaştığı suçun 

işlenmesini önlemek olan gümrük muhafaza personeli, Cumhuriyet savcısının emir 

ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kolluğa yaptırılacak soruşturma 

işlemlerini yürüteceklerdir. Adli kolluk görevlileri dışında kalan idari kolluk 

personeli olan diğer gümrük muhafaza amir ve memurlarının, 5607 sayılı KMK’nu 

tarafından kendilerine verilen yetkileri baki kalmaktadır. Şöyle ki; adli kolluk 

görevlisi olsun olmasın gümrük muhafaza amir ve memurları karşılaştıkları 

özelliklede suçüstü yakalanmaların söz konusu olduğu kaçakçılık olaylarını 

ilgilendiren önleme, izleme ve soruşturma yetkileri devam etmekle birlikte, ilgili 

kaçakçılık olayını yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirebileceklerdir13.  

 2.1.1.3.4. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Görevleri 

Gümrük, bir ülkenin dış ticaretinde önemli bir unsurdur. Bilindiği üzere, 

gümrüğün temelini yurda giren veya yurttan çıkan eşyadan alınacak vergi 

oluşturmaktadır. Ancak, vergi vermeden, yasal olmayan yollardan eşyaların yurda 

sokulması durumunda gümrük kaçakçılığı14 ortaya çıkmaktadır. Bu durumunda 

                                                 
13 Mustafa Işık v,.d., “Adli Kolluk Olarak Gümrük Muhafaza”, 
(Çevrimiçi)http://gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/47/7.html,11Ocak 2010. 
14 Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından kaçakçılığın tanımı yapılmıştır. Bu tanımla, DGÖ üyeleri 
arasında kaçakçılığın tanımlanmasında, yorumlanmasında ve uygulanmasında ortak bir noktada 
buluşma hedeflenmektedir. Yapılan bu tanıma göre gümrük kaçakçılığı; (1) Ticari eşya sevkıyatları 
üzerinde vergi, resim ve harçları ödemekten kaçınmak veya buna teşebbüs etmek,(2) Ticari eşya için 
uygulanmakta olan yasaklama, sınırlama ve kısıtlamalardan kaçınmak veya buna teşebbüs etmek, (3) 
Herhangi bir vergi iadesi, sübvansiyon veya ödemeyi haksız yere almak veya buna teşebbüs etmek,(4) 
Đş hayatında meşru rekabet ilke ve uygulamalarını zedeleyici, haksız ticari avantajlar elde etmek veya 
buna teşebbüs etmek amacıyla gümrüklerin, uygulanmasından sorumlu olduğu kural koyucu ve 
düzenleyici mevzuat hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi olarak ifade edilmiştir. Ayrıca,  
tanım sadece bu fiillerin işlenmesi yeterli görmeyerek varılmak istenen amacın da altını çizmiştir. 
Failin bu fiillerle bazı amaçları hedeflemesi gerekmektedir, keza çoğunlukla bu amaç maddi menfaat 
ya da ekonomik değer olabilmektedir. Mustafa Yaşar, “Dünya Gümrük Örgütünce Benimsenen 
Kaçakçılık Tanımı”,Gümrük Dergisi, S.41,Ekim 2002, s.81-83. 
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gümrüğün amacını; yasal yollarla gerçekleştirilen ticarete ait gümrük işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi ile yasal olmayan yollarla gerçekleştirilmeye çalışılanlarında 

engellenmesi diğer bir deyişle kaçakçılıkla mücadele oluşturmaktadır. Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü; kanunların kendisine vermiş olduğu görevi, yine 

kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde yürütmektedir. 

 

 Türkiye’deki kaçakçılıkla mücadele kuruluşları asıl olarak iki otorite 

altında toplanmıştır. Bunlar; Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde bulunan Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Đçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Jandarma 

Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’dır. 

Bu durum, 485 sayılı KHK’de, Gümrük Müsteşarlığı’nın kuruluş amacında da 

Gümrük ve Gümrük Muhafaza Hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, kaçakçılık 

eylemleri ile mücadele etmek olarak belirtilmiştir. Günümüzde, kaçakçılık öyle bir 

hale gelmiştir ki, her şeyin kaçağı bulunmaktadır; akaryakıt, elektronik, makine, 

uyuşturucu, tıbbi malzeme, değerli madde ve madenler, silah, tarihi eserler, gıda, et 

gibi birçok değişik türde ve alanda kaçakçılık yapılmaktadır. Kaçakçılık yapılan 

alanlar genişledikçe Gümrük Muhafaza Teşkilatının sorumluluğu ve buna bağlı 

olarak görevleri artmaktadır.  

 

 2.1.1.3.4.1.Gümrük Muhafaza Teşkilatına Yetki Veren Kanunlar 

 

  Başta, Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 485 sayılı 

KHK’ne (değişik 541 sayılı KHK) olmak üzere, 4458 sayılı GK, 5607 sayılı KMK, 

3944 sayılı Teşkilat Kanunu’nda görevleri belirtilmiştir. Bununla birlikte, Gümrük 

Muhafaza Personeli Đç Hizmet Yönetmeliği’nin 4. maddesinde de gümrük 

muhafazanın görevlerine yer verilmiştir. Bu maddeye göre, Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü; Türkiye Gümrük Bölgesinde; Gümrük Muhafaza ve Muamele 

Sınıfı Memurları Teşkilatı Hakkında Kanun,  Kabotaj Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, 

Yat Mevzuatı, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 815 

sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde 
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Đcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3005 

sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, 4208 sayılı Kara Paranın Önlenmesine 

Dair Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili diğer 

kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne verilen 

görevleri yerine getirmektedir.  

 

2.1.1.3.4.2. Đdari Görevleri 

           GMGY’nde, Gümrük Muhafaza’nın görevleri, ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

belirlenmiştir.  Bununla birlikte, 5607 sayılı KMK’nun 19. maddesi ile bütün gümrük 

muhafaza amir ve memurlarını kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla 

yükümlüdürler. 

 

         Ayrıca, Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 485 sayılı 

KHK’nin 8.maddesinde de aynı görevlendirilme yapılmış olmakla beraber, diğer 

görevleri de; 

        “ a) Müsteşarlığın sorumluluğunda bulunan yer ve sahalarda münhasıran, 

diğer yer ve sahalarda da gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirli ği yapmak suretiyle 

kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, 

  b) Kişi, eşya ve taşıtların gümrük işlemleri bitirilmeden gümrüklü yer ve 

sahalardan çıkmalarını önlemek; gümrüklü yer ve sahaların takip ve muhafazasını 

sağlamak, 

           c) Deniz ve hava limanlarıyla, kara hudutlarındaki gümrük kapılarında 

giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini 

sağlamak; gümrük işlemleri yapılan yer ve sahalar ile gümrük muhafaza hizmetlerini 

yürütmek, 

           d) Kuruluşun soruşturma görevine yardımcı olacak araştırma 

laboratuarları kurmak ve çalışmalarını düzenlemek, 

             e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.” olarak belirtilmiştir. 

Genel olarak baktığımızda, kaçakçılıkla mücadele etmek amacıyla öncelikli olarak 

sorumluluk bölgesi olan gümrüklü yer ve sahalarda kişi, eşya ve taşıtları takip 
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ederek, kanuni olmayan bir fiilin oluşmaması için kişi, eşya ve taşıtlar üzerinde 

denetim ve kontrol görevleri bulunmaktadır. 

 

2.1.1.3.4.3. Adli Görevleri 

  Adli kolluk olarak belirlenmiş olan görevliler, bir suça ait ihbar ve şikâyeti, 

el konulan olayları, yakalanan kişileri ve alınan tedbirleri zaman geçirmeksizin bağlı 

oldukları Cumhuriyet Savcısına bildirmek zorundadırlar. Cumhuriyet Savcısının 

vereceği talimatlarla ilgili olayın açığa çıkarılması için soruşturma işlemlerine 

başlama yükümlülükleri vardır15.  

 Bu durum, AKY’nin görev ve yetkiler başlığı adı altında 6/6. maddesinde; 

“Adlî kolluk görevlileri, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 

yapılabilmesi için, Cumhuriyet savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine 

veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, 

muhafaza altına almak ve bunları bir fezleke ile Cumhuriyet savcısına sunmakla 

yükümlüdür. Hukuka aykırı delil elde edildiğinin tespiti hâlinde, fezlekede bu hususa 

da yer verilir. Adlî kolluk görevlileri diğer soruşturma işlemlerini de aynı titizlikle 

yerine getirir.” şeklinde açıklanmıştır. 

 Cumhuriyet Savcısının talimatları, görevlilerce yerine getirilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. Soruşturma evresinde, Cumhuriyet Savcısının talimatlarını yerine 

getiren adli kolluk görevlisi, suça ilişkin maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir 

yargılamanın yapılabilmesi için şüpheliye ait tüm delilleri, kanunda belirtildiği gibi 

toplamak ve toplanan delillerin muhafazasını sağlamak görevleri arasında yer 

almaktadır.  

 2.1.1.4. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Sorumluluk Bölgesi 

            Gümrük Muhafaza, kara sınır ile deniz ve hava limanlarındaki gümrük 

kapıları, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri, antrepo, iç gümrük sahaları, 

                                                 
15 Mustafa Işık v.d., “Adli Kolluk Olarak Gümrük Muhafaza”, 
(Çevrimiçi)http://gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/47/7.html,11Ocak 2010. 



48 
 

Marmara Denizi, Çanakkale ve Đstanbul Boğazlarından giriş-çıkış yapan kişi, eşya ve 

taşıtların gümrük denetlemesinin yapılması amacıyla gözetim ve kontrol görevini 

yapmaktadır. Sorumluluk alanı, gümrük bölgesini kapsamaktadır. 4458 sayılı GK’un 

2. maddesi Türkiye Gümrük Bölgesini tanımlamaktadır. Buna göre; “Türkiye 

Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye 

kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. Bu Kanunda geçen 

Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye Cumhuriyeti 

Gümrük Bölgesini ifade eder.” denilmektedir. 

 

2.2. YARGI KARARLARI I ŞIĞINDA GÜMRÜK MUHAFAZA 

TEŞKĐLATININ KOLLUK YETK ĐSĐNĐN KAPSAMI VE ÖNEM Đ 

 

2.2.1. Genel Bilgiler 

 

 Devlet, en temel görevlerinden olan kamu düzenini koruyup sağlama görevlerini 

kolluk faaliyetleri ile yerine getirirken, çağımızda vazgeçilmez olan temel hak ve 

hürriyetleri sağlama yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır. Kolluk yetkisinin 

sınırının iyi tespit edilmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Hukuka uygunluk nedenleri 

genel olarak hukuk tarafından tanınan bir yetkiye dayanır. Hukukun tanıdığı bir yetkinin 

ve yüklediği bir görevin varlığı, hukuk düzeninin kendisiyle çelişkiye düşmezliği ilkesi 

nedeniyle, suçun öğelerinden hukuka aykırılığı ve dolayısıyla suçu ortadan 

kaldırmaktadır. Çünkü bir yandan belirli biçimde davranma görevini yükleyen, diğer 

yandan bu görevi yerine getireni cezalandıran bir hukuk düzeni düşünülemez. 

 

Đdare, hukuka aykırı davranışları önlemek amacıyla bazı işlem ve eylemlerde 

bulunur, gerekli önlemleri alır ve uygular. Kamu düzenini sağlamak içinde; emir ve 

yasaklar belirleyip, bunlara uyulmasını sağlar. Bunu yaparken gerektiğinde kuvvete 

de başvurabilmektedir. Bütün bunlar idarenin kişiler ve topluluklarına kamu hizmeti 

denen bazı imkânlarda bulunması şeklinden olmasından ziyade, onlardan bazı şeyleri 

yapmamalarını veya belirlenmiş olan kurallara uygun yapmalarını istemek anlamını 
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taşımaktadır. Bu alanda kolluk yetkilerini kullanırken, idare yönettikleri üzerinde 

bazı özgürlükleri açısından düzenleyici ve sınırlayıcı olmaktadır16.  

 

 Kolluk gücü yetkilerini kullanırken, yetki veren kanunların öngördüğü 

kadarıyla haklar sınırlanmaktadır. Söz konusu hakların sınırlanması içinde “sebep” 

gerekmektedir. Makul sebep ve makul şüphe bulunmadıkça, haklar 

sınırlanamamaktadır. Önleme yetkilerinin kullanılmasında “makul sebep” var olması 

gerekirken, adli yetkilerin kullanılmasında ise “makul şüphe” mevcut olmalıdır. 

Buradan da şunu diyebiliriz, şüphenin kuvvet dereceleri, kolluğun yetkilerini 

belirlemektedir. Kolluğun yetkilerinin de sınırları bulunmaktadır ve bunu sadece 

hukuksal metinler oluşturmamaktadır. Kolluğun yetkileri, “yer”, “ zaman” ve 

“uygulama” açısından değişebilmektedir. Yer bakımından, kamuya açık yerler ile 

işyeri ve meskenler arasında; zaman bakımından, günün belirli saatlerine göre kolluk 

önlemleri değişebileceği gibi toplumsal kargaşalarda ve olağanüstü durumlarda; 

uygulama açısından ise, kolluk önlemleri zorunlu oldukları ölçüde haklı olup, 

olmama durumlarında,  yetkilerin kullanılması değişmektedir17.  

 

2.2.2. Kolluk Gücü Olarak Sahip Olduğu Yetkiler 

 

 Günümüz ekonomik ve sosyal koşullar ile uluslararası serbest piyasa 

hareketleri, dış ticaret işlemleri, uluslararası anlaşmalarla değerlendirildiğinde 

kaçakçılık suçlarıyla mücadele de önem kazanmaktadır.   

 

 Đdari yetkiler, işlenmesi muhtemel bulunan suçun işlenmesinin önlenmesi 

yetkilerini kapsarken, adli yetkiler ise belirli bir suçun işlenmesi sonucunda 

kullanılan yetkileri kapsamaktadır. Her kolluk gücünde olduğu gibi, Gümrük 

Muhafaza Teşkilatının da yetkileri kendi özel kanunlarında, Kanun koyucu 

tarafından belirtilmiştir. Gümrük Muhafaza görevlileri, kendi özel kanunlarında 
                                                 
16 Đl Han Özay, “Đdari Kolluk Eylemlerinde ‘Amaç’ ”, Đstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası,Cilt:XLV-XLVII,Sayı:1-4, Đstanbul 1982, s.316. 
17 Tayfun Akgüner, “Kolluk Kavramına Genel Bir Bakış”, 
(Çevrimiçi)http//www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/idare_hukuku/prof_dr_tayfun_akgüne
r.htm,  12 Ocak 2010. 
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kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamamakla birlikte, bu yetkileri 

kullanacakları görev ve sorumluluk alanları yine özel kanunlarında belirtilmiştir18. 

  

Toplumsal hayatta kolluk yetkileri son derece fazladır ancak araştırmamızın 

bütünlüğünü bozmamak ve kapsamı belirlemek adına; uygulama yaygınlığı 

gözetilerek, belli başlı kolluk yetkilerine yer verilmiştir. Gümrük Muhafaza Teşkilatı, 

her türlü kaçakçılıkla mücadele etmekle yükümlü özel bir kolluk gücü olarak, arama, 

elkoyma, yakalama, gözaltına alma, ifade alma, zor ve silah kullanma ile kaçakçılık 

olaylarında suç dosyası düzenleme gibi genel kolluğun sahip olduğu benzer birçok 

yetki ve görevi bulunmaktadır.  

 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı; idari yapı içerisinde özel bir kolluk gücü olarak 

sahip olduğu yetkileri uygulamada adli kolluk olarak daha etkin kullandığını 

görmekteyiz. Bu bölümde ele alacağımız yetkiler ağırlıklı olarak adli kolluk gücü ile 

sahip olduğu yetkilerdir. 

 

2.2.2.1. Arama ve Elkoyma Yetkisi 

 

Ceza Muhakemesi tedbirlerinden biri olarak arama, suç işlediklerinden şüphe 

edilen kişileri, suç delillerini ve müsadereye tabi olan eşyayı ele geçirmek için bir 

kimsenin konutunda etrafı çevrili diğer mahallerinde, üzerinde ve eşyasında yapılan 

araştırmadır19. 

Đlgili yetki20, 5607 sayılı Kanunun 9. maddesinde, “ (1) Kaçak eşya, her türlü 

silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen 

                                                 
18 M.Bedri Eyılmaz, “Demokratik Ülkelerde Kolluk Güçleri Arasında Yetki ve Görev Alanı 
Paylaşımı: Türkiye Örneği”, (Çevrimiçi)http://www.pa.edu.tr/index.php.?pid=359,20 Mayıs 2010.  
19 Nurullah Kunter, Yenisey Feridun,Ceza Muhakemesi Hukuku, 12.bs., Đstanbul, Beta Yayınları, 
2003., s.720. 
20 Anayasanın Özel Hayatın Gizliliği başlıklı 20. maddesinde; “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 
saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 
Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, 
usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca 
bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel 
kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde 
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her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde 

yapılacak arama ve elkoymalar, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu uyarınca yerine getirilir. (2) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak 

eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük 

kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda 

tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur. (3) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu 

gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek 

yasaktır. Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar 

tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları 

aranır. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.” 

denilerek, kaçak eşya bulunulduğunda şüphe edilen eşya, araç ve kişiler üzerinde 

yapılacak arama ve elkoyma işlemleri hükümleri ifade edilmiştir.  

Burada ki aramalar, şüphe üzerine yapıldığından adli aramalardır. Önleme 

araması, çalışma konumuzun niteliği ve kapsamı dışında olduğundan burada 

değerlendirilmeyecektir. Adli aramanın tanımı, AÖAY’nde yapılmıştır. Buna göre 

adli arama “ Bir suç islemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesi 

altında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün 

yakalanması ve suçun iz, eser, emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin 

özel hayatının ve aile hayatının gizliliğinin sınırlandırılarak konutunda, işyerinde, 

kendisine ait diğer yerlerde, üzerinde, özel kâğıtlarında, eşyasında, aracında 5271 

sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile diğer kanunlara göre yapılan araştırma işlemi” 

olarak belirtilmiştir. 

 

  Buna göre, CMK’ya göre, KMK kapsamında yapılacak aramalar kaçak eşya, 

her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddeleri bulmaya yönelik 

                                                                                                                                          
görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; 
aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar." hükmü yer almaktadır. Yine Anayasanın "Konut 
Dokunulmazlığı" başlıklı 21. maddesinde ise; "Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının 
hak ve Özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre 
verilmiş hakimin kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, 
arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli 
hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi 
halde, el koyma kendiliğinden kalkar." kuralına yer verilmiştir. 
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olacağından, ilgili maddeye göre kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat, patlayıcı ve 

uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj ve ya taşımaya 

yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde arama yapılmaktadır. Aramaya 

başlanılmadan önce arama izni gösterilerek aramanın gerekçeleri anlaşılır bir şekilde 

ifade edilecektir. Arama sırasında ne aranıyorsa ona ilişkin bilgi ve bulgu aranacak 

ve arama esnasında özel hayatın gizliliği ve mahremiyetine dikkat edilecektir.  

Burada dikkat edilmesi gereken, arama sırasında kaçak olduğundan kuvvetli şüphe 

duyulan eşyaya rastlanılması halinde el konulması içinde iznin alınması 

gerektiğidir21.  

 

CMK’nun 119/2. ile AÖAY’nin 7.maddelerinde arama izni hüküm altına 

alınmıştır. Buna göre, hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde Cumhuriyet Savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde ise 

kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Arama talep, 

karar veya emrinde; aramanın nedenini oluşturan fiil, aranacak kişi, aramanın 

yapılacağı konut veya diğer yerin adresi ya da eşya, karar veya emrin geçerli olacağı 

zaman süresi, aranacak eşyanın elde edilmesi halinde el konulup konulmayacağı, 

açıkça gösterilir. Cumhuriyet başsavcılıklarınca, arama ile ilgili kararları vermek 

üzere, yirmi dört saat süreyle nöbetçi Cumhuriyet savcısı görevlendirilir. 

 

CMK’nun141/1-i. maddesinde de belirtildiği üzere, arama esnasında, arama 

kararında belirtilen eşyanın veya şüpheli ve sanığın saklanabileceği yerlere 

bakılmalıdır. Arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilmemelidir. Hakkındaki 

arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen kişilerin uğradıkları tüm maddi ve 

manevi zararlarını Devletten isteme hakkı bulunmaktadır22. Bununla birlikte, 

GMGY’nin 72. maddesinin, Aramalarda Uyulacak Hususlar kısımda; aramalarda,  

AÖAY hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir. Ayrıca,  aynı 

                                                 
21 Kaptan Kılıç, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklamalı, Gümrük Kontrolörleri 
Derneği Yayın No:30, Ankara, 2007, s.314. 
22 Coşkun Koç, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinin Kolluk Mevzuatı ve Uygulamaları Üzerine Etkisi”, 
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 
2007,s.93. Ayrıca, CMK’nun 5353/21 sayılı Kanunla değişik 143/2. maddesine göre: devlet ödediği 
tazminattan dolayı, koruma tedbiri ile ilgili olarak görevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu 
edeceğinden, bu madde hükmü uygulamada kolluk personeli üzerinde son derecede etkili olmaktadır 
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Yönetmeliğin 75. maddesine göre, Kaçak Aramalarında Kanuna Muhalefet durumu 

ile aramalarda, ilgili kanunlarda belirtilen usul ve esaslara muhalif hareket eden 

görevliler hakkında 5237 sayılı TCK‘un ilgili hükümleri tatbik olunur. 

 

Arama sonunda yapılan arama ile ilgili tutanak düzenlemelidir ve düzenlenen 

arama tutanağının bir örneği mutlaka evi, üstü, eşyası veya aracı aranan kişilere ve 

arama sırasında hazır bulunarak tutanağı imzalayan kişilere verilmelidir. Kolluk 

görevlisi hiçbir iz ve delile rastlamaz ya da sadece hakkında soruşturma yapılan 

kişinin lehine olan hususları saptamış olsa dahi, bir tutanakla elde edilen bilgi ve 

belgeleri, Cumhuriyet savcısına intikal ettirilmelidir. 

Söz konusu yetki ile ilgili yargı kararlarına bakmak istersek; Müşteki firma 

avukatının Cumhuriyet Savcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesinde, Cumhuriyet 

Savcılığının ilgili kolluk birimine havalesi ile kolluk birimince sanığın iş yerinde 

yapılan aramada taklit markalı mallar ele geçirilmiş ve bununla ilgili Yargıtay 

kararında23; hakim tarafından verilmiş bir arama kararı ve tehirinde mazarrat bulunan 

bir durum olmadığı gibi Cumhuriyet Savcısı tarafından da bu konuda usulüne uygun 

verilmiş bir arama emri de bulunmadığından dava konusu eşyanın usulsüz arama 

sonucu ele geçmesi ve aleyhe başka delil bulunmaması nedeniyle, sonucu itibariyle 

beraat kararını doğru bulmuş, temyiz itirazını da yerinde görmeyerek reddine, 

hükmün onanmasına karar verilmiştir. Yine, konuyla ilgili başka bir Yargıtay 

kararında24;  aranan söz konusu konutta arama yapılabilmesi için bir arama iznin 

bulunmadığı,  konut sahiplerinin arama konusunda izin verdiklerine ilişkin beyanları 

olmadığı ve bu yönde tutanak bulunmadığı halde, "rıza dahilinde yasal işlemler 

yapıldığı" biçiminde yetersiz gerekçelerle beraat kararları verilmiştir. Avrupa Đnsan 

Hakları Sözleşmesinin yanında Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan "kişilerin 

özel hayatı, aile hayatının gizliliği, konut dokunulmazlığı" ilkeleri insan haklarının 

en temel ilkeleridir. Anayasa, AĐHS, CMK ile AÖAY ve diğer ilgili mevzuatlarda 

kolluk görevlileri tarafından kişilere ait ev, işyeri ve diğer kapalı alanlarda arama 

                                                 
23 Yargıtay 7.Ceza Dairesinin 2004/17257E., 2007/305K. sayılı kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
24 Yargıtay 4.Ceza Dairesinin 2004/21680E., 2006/9696 K. sayılı ve 19.04.2006 tarihli kararı, karar 
için (Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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koşulları belirtilmiştir. Kararlardan görüldüğü üzere, arama iznin usulüne göre 

alınmış olması önemli bir konuyu teşkil etmekte ve ancak kanunlarda yer alan 

düzenlemelere göre gerçekleştirilmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, ilgili yetkiye ait kararda25;  AÖAY 8. maddesinin ( a ) ve ( c ) 

bendleri ile yine aynı maddenin ( f ) bendindeki "ilgilinin rızası ile" ibaresinin. 27. 

maddenin ve 30. maddenin birinci fıkrasının iptali ve öncelikle yürütmenin 

durdurulması istenilmektedir. Dava dilekçesinde öne sürülen hususların, dava 

konusu; Yönetmeliğin iptali istenilen 8. maddesinin ( c ) bendinin ve 27. maddesinin 

yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ve 2577 sayılı Đdari 

Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada 

gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Buna göre; kişi güvenliği ve hürriyeti açısından, birey 

ile kolluk arasındaki güç dengesizliğinin ilgilinin rızasını sakatlayabileceği 

endişesiyle bu hakların mümkün olduğunca yargı yerlerince verilen kararlarla 

sınırlanması esası benimsenmiştir.  Konut dokunulmazlığı açısından, temel haklardan 

olan "özel hayatın gizliliği" ve "konut dokunulmazlığı" hakkından tümüyle 

vazgeçilmesi anlamına gelen "rıza" müessesesinin bu hakların ihlalini 

kolaylaştıracağından "rıza" ibaresi hukuka aykırı bulunmamıştır.  Yürütmenin 

durdurulması istemi, "...yakalanması amacıyla konutunda, işyerinde yerleşim yerinde 

bunların eklentilerinde ve aracında yapılacak aramada..." ibaresinin ve 30/1. 

maddesinin yürütülmesinin durdurulması gereği uygun görülmüştür.. Şüpheli ve 

sanıkla ilgili aramada, üst araması yapılabileceğinden dava konusu yönetmeliğin 8/A. 

maddesinde yer alan "...üstünde..." ibaresinde Anayasaya aykırılık bulunmadığına 

karar verilmiştir. Ayrıca, Yargıtay tarafından verilmiş kararda26, 5271 sayılı 

CMK’nun 119. maddesi ile AÖAY 4. maddesinde, adli kolluk görevlilerine yer 

verilmiştir. Adı geçen maddelerde, orman muhafaza memurları kolluk tanımı 

içerisinde yer almadıklarından, mahkeme kararının usul yönünden arama talebinin 

reddine ilişkin gerekçesinde belirtilmesi karşısında, orman muhafaza amirinin emri 

                                                 
25 Danıştay10.Dairesi’nin 2005/6392E. sayılı esası ve 19.01.2006 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
26 Yargıtay 3.Ceza Dairesinin 2006/9884E., 2007/6845K.  sayılı kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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ile arama yapılamayacağı, belirtmiştir. Bu karar sonucu, adli kolluk olarak 

tanımlanan kolluk gücü amiri tarafından bu yetkinin kullanılabileceği anlaşılmaktadır  

2.2.2.2. Kimlik Sorma Hakkı ve Yetkisi 

 

 Đfade ve sorgu esnasında, CMK’nın 147/1-a bendine göre, şüphelinin veya 

sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde bu kişilerin kimlik 

bilgileri saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak 

cevaplandırmakla yükümlü kılınmıştır. Yani, susma hakkı, kimlik bilgileriyle ilgili 

sorularda bulunmamaktadır. Öyle ki tanıkların da mecbur oldukları tek şey, kimlik 

bilgilerini bildirmektir27. 

 

AÖY’nin 18. maddesine göre “Suç işlenmesini önlemek için kişilerden kimlik 

sorma” denetimi ile şartlar oluştuğunda kolluk tarafından kimlik sormanın 

kendiliğinden yapılacağı hüküm altına alınmış olunmaktadır. Kimliğin göreve 

bağlantılı olarak sorulması durumunda, ilgili kamu görevlisine kimliği veya adresiyle 

ilgili olarak bilgi vermekten kaçınma ya da gerçeğe aykırı bir şekilde beyanda 

bulunma kabahat niteliğinde bulunmaktadır. Bunun karşılığı olarak da Kabahatler 

Kanunun 40/1. maddesine göre, idari para cezası öngörülmektedir28. 

 

Yargıtay’ın verdiği kararda29; CMUK.nun 135. maddesinin son fıkrası ile ( 

sanığın birinci sorgusunda, kim olduğu ve şahsi halleri hakkında dahi malumat alınır 

) hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm yoruma ihtiyaç göstermeyecek biçimde 

açık ve kesindir. Buna göre sanığın hüviyeti birinci sorgusunda saptanır, bundan 

sonra tekrar hüviyetinin saptanmasına veya eski hüviyetinin denetimi cihetine 

gidilmesine gerek yoktur. Zira yasa bu hususu öngörmemektedir. Böylelikle, kimlik 

tespitinin ilk sorguda yapılmasının gerekli ve yeterli olduğu anlaşılmaktadır.  

                                                 
27 Kunter, Nurullah, Yenisey, Feridun, Ceza Muhakemesi Hukuku I-II, 12.Bası, Đstanbul, Beta 
Yayınları,2003, s.573. 
28 Ergin Ergül, “Kolluğun Kimlik Sorma Yetkisi ve Uygulaması”, 
(Çevrimiçi)htpp://www.gumrukkonrtolor.gov.tr/Yayinlar/Dergiler/53/9.html, 18 Ocak 2010. 
29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1984/3-122E., 1984/299K. sayılı ve 08.10.1984 tarihli kararı, 
karar için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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2.2.2.3. Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıta Elkoyma Yetkisi 

 

5607 sayılı KMK’nun 10.maddesinde elkoyma yetkisi, “  (1) Bu Kanunda 

tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 

128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur. (2) 13 üncü 

maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı 

olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun 

işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin 

aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük 

idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye 

idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye 

olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden 

taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan 

sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet 

hesabına alınır. (3) Đkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara 

taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil 

eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri 

anlaşılır.” şeklinde düzenlenmiştir. Burada, 5271 sayılı CMK’nun 128/4. maddesine 

göre kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilecek el koyma kararları, bu 

araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilmek suretiyle icra olunacağına dair 

düzenlemeyle kaçak eşyanın naklinde kullanılmış olan taşıtlara el konulma usulleri 

düzenlenmiş olmaktadır30. 

 

 Elkoyma, geçici süreli tedbir niteliğinde olan bir koruma önlemidir. Korunan 

mal varlığı devlete ait olabileceği gibi şahıslara da ait olabilmektedir. El koyma, 

malikin ve zilyedin eşya veya diğer mal varlığı değerleri üzerindeki tasarruf 

yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması şeklinde olmaktadır. Gerek CMK ve 

gerekse KMK, geçici bir koruma tedbiri olarak eşyanın ilgili kişinin tasarrufundan 

çıkartılarak kamu tasarrufuna alınması işlemini elkoyma şeklinde açıklamıştır. 

                                                 
30 Sönmez, a.g.e., s.361. 
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Elkoyma işleminde, söz konusu eşyanın ya da diğer mal varlığı değerlerin 

ilgilisinden uzaklaştırılmasına, alıkonulmasına gerek yoktur. Örneğin, aracın kayıtlı 

bulunduğu sicile şerh verilerek de tasarruf yetkisi sınırlandırılabilmektedir. 

 

CMK’nın 123. maddesi elkoymayı genel olarak ele almıştır. Bu Kanunun 

diğer maddelerinde31 yer alan el koymalar ile konumuzla ilgili olarak KMK’nun da 

yer alan elkoymalar özel el koymalardır ve bunlar arasında genel-özel hüküm ilişkisi 

bulunmaktadır. Aslında, KMK’da yer alan el koyma ile CMK’da yer alan el koyma 

arasında bir fark bulunmamaktadır. Kaçakçılık zannı ile el konulan eşyanın niteliğine 

göre CMK’da bulunan el koyma yöntemlerinden uygun olan uygulanacaktır. Bu 

konu ile ilgili KMK’nun 10. maddesi açıklamada bulunmuştur. Bu maddeye göre, 

CMK’nın 128. maddesinin kapsamı genişletilmiş, kaçak eşya ve mal varlığına el 

koyma ile birlikte kaçak eşya naklinde kullanılan araçlara da el konulabileceği 

belirtilmiştir. Bu madde de belirtildiği üzere, “Türkiye’de herhangi bir sicile kayıtlı 

olamayan” ibaresi ile sicile kayıtlı olanlar için ayrı bir uygulamanın olacağı işaret 

edilmektedir. CMK’ya göre ne şekilde yapılacağı da KMK’nın 10. maddesin de 

açıklandığı üzere 128/4. maddesine göre yapılacağı belirtilmiştir.  El konulan araç, 

soruşturma ve kovuşturma devam ederken tekrar kaçakçılık suçundan el konulması 

durumunda, alıkonulacaktır. Ancak, sahibi tarafından değeri kadar teminat 

gösterilmesi halinde iadesi gerçekleşmektedir32.  

 

Yetki ile ilgili kararda33; 03.11.2003 tarihli keşif sırasında dinlenilen 

bilirki şinin verdiği yeminli beyanında, 73 KA 180 plakalı araçta gizli bölme 

bulunmadığını, davaya konu mazotun toplum ve çevre sağlığına zararlı ve yurda 

girişinin yasak olmadığı ile aracın taşıma kapasitesi göz önüne alındığına taşınan 

miktarın araçtaki yükün hacim bakımından tamamını ve ya ağırlıklı bölümünü 

                                                 
31 CMK ve diğer kanunlarda yer alan özel el koyma çeşitleri; a) Taşınmazlara, hak ve alacaklara el 
koyma (CMK m.128), b) Postalara el koyma (CMK m.129), c) Avukat bürolarında el koyma(CMK 
m.130), d) Şirket yönetimi için kayyum tayini (CMK m.133), e) Bilgisayarlarda, bilgisayar 
programlarında ve kütüklerinde el koyma (CMK m.134), f) Kaçaklara ilişkin el koyma (CMK m.248), 
g) Basılmış eserlere el koyma ( An. M. 28, Bas. Kan. M.25) 
32 Osman Yılmazoğlu, “Kaçak Zannı ile Araçlara El Koyma”, Divan Dergisi, sayı:11, Nisan 2009, 
s.60-61. 
33 Yargıtay 7.Ceza Dairesi 2006/7529E.,2007/4856K.  sayılı ve 18.06.2007 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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oluşturmadığını gözetilerek verilmiş olan elkoyma kararının bozulmasına karar 

verilmiştir. 

 

2.2.2.4. Yakalama Yetkisi 

 

Yakalama koruma tedbiri, YGAĐAY’nin 4. maddesinde tanımlanmıştır. Bu 

tanımda hem idari, hem de adli yakalamaya yer verilmiştir. Ancak konumuz 

itibariyle bizi daha çok adli yakalama ilgilendirmektedir. Tanıma gore adli yakalama, 

“... suç islediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin 

gözaltına...” alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen 

kısıtlanarak denetim altına alınmasını, ifade eder. 

 

Kişi özgürlüğünü, hakim kararı olmaksızın sınırlayan bu tedbire, zorunlu 

hallerde başvurulur. Bundan dolayıdır ki, yakalamanın şartları Anayasa’da ve 

kanunlarda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. AY.’nın 19/3. maddesinde, yakalamanın 

ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabileceği 

belirtilmiştir. CMK. md. 90/1’e göre ise, yakalama, suçüstü halinde ve ayrıca 

tutuklama kararının verilmesini veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve 

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabileceği belirtilmiştir. 

 

Yakalanan ve gözaltına alınan kişinin sahip olduğu haklar benzerdir. Söz 

konusu bu haklar, kişinin olayla ilgili susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı ve 

durumunu yakınlarına bildirme hakkıdır. Ayrıca, bu haklardan önce kişi kendine 

isnat edilen suçun ne olduğunu öğrenme hakkına sahiptir. Bu haklar kişiye 

bildirilmesi gereken haklardır34. 

Yargıtay kararında35; AĐHS’nin 5. maddesi hükümleri ile YGAĐAY’nin 5. 

maddesi uyarınca; suç kovuşturmasıyla ilgili olarak yöntemince verilen hakim kararı 

dışında kişilerin yakalanıp gözaltına alınmaları ancak, suçüstü durumunda veya 

                                                 
34 Pervin Aksoy Đpekçioğlu, “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, 
(Çevrimiçi)http://web.due.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz9ozel/paksoy.pdf, 24 Temmuz 2010 
35Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2002/28544E.,2003/10778K. sayılı kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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işlendiği bilinen bir suça ilişkin soruşturma veya kovuşturma sırasında olanaklı 

bulunmaktadır. Kolluk görevlileri ise bu ikinci durumda yalnızca gecikmesinde 

tehlike bulunan durumlarda yakalama yetkisini kullanabilirler. Diğer taraftan 

belirtilen hukuki düzenlemelerin gereği olarak ceza soruşturma ve kovuşturmalarında 

temel ilke, kişi hürriyetlerine müdahale edilmeden başvurulabilecek bir yöntem var 

iken hürriyeti daraltan yöntemlere başvurulmaması ilkesi olduğu belirtilerek, ilgili 

kolluk görevlisin araştırma yapmadan, kanıtı olmadan kişiyi yakalayarak, hürriyeti 

kısıtlayıcı şekilde gözaltına alınamayacağını belirtmiştir. Herhangi bir suçla ilgili 

yakalama için, suçüstü durum veya suç teşkil eden belirli bir olayla ilgili ceza 

soruşturmasının bulunup bulunmadığı da dikkate alınmalıdır.  

2.2.2.5. Gözaltına Alma Yetkisi 

 

CMK 91/2. maddesine göre, Kanunun verdiği yetkiye göre yakalanan kişinin, 

hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, adli mercilere teslimine veya serbest 

bırakılmasına kadar kanuni süre içerisinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde 

özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasına gözaltına alma denir. Gözaltına 

alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu 

islediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlıdır.  

 

CMK 90. maddesin de yakalanan kişinin gözaltına alınmasına Cumhuriyet 

savcısının karar verebileceğini belirtilmiştir. CMK 91. maddesinde ise kolluk 

amirlerinin ya da memurlarının gözaltına alma kararı vermeye yetkileri olmadığı 

açıklanmıştır. Yakalanan kişi, karakollarda bulunan ve nezarethane adı verilen yere 

konulur ve nezarethaneye konmadan önce usulünce aranır. Bu aramanın 

yapılabilmesi için ayrıca bir arama kararı almaya gerek yoktur.  

 

  Türk hukukunda ilk defa yazılı bir hukuk kuralında, gözaltı süresinin ne 

zaman başlayacağı net olarak belirtilmiştir. Arama, Yakalama, Gözaltına Alma 

Yönetmeliği’nin 13. maddesine göre gözaltı süresi yakalama anından itibaren 

başlayacaktır. Yönetmeliğin 16. maddesi ile de kolluğa ilk defa gönderilen 

mesajlardan bir tanesi de Kanunda sayılan 24 ve 48 saat ile 4, 7 ve 10 günlük 
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sürelerin azamî süreler olduğu, bu sürelerin sonuna kadar kullanılmasının kural değil 

istisna olması gerektiğidir. Buna göre, kolluk, soruşturmayı bu süreler içinde 

bitirmeye çalışacak ve soruşturmanın bitmesi halinde de şüpheliyi mahkemeye sevk 

veya salıvermek için bu sürelerin bitmesini beklemeyecektir. Yakalanan kişi 

gözaltından çıkarılırken; Cumhuriyet Savcılığına sevk veya serbest bırakma işlemi ve 

sebebi “Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı” na bağlanacak, bunun bir sureti de 

gözaltından çıkarılan kişiye verilecektir36.  

 

CMK. 91/f/1. maddesinde de gözaltı süresi ele alınmıştır. Gözaltı süresi, 

kişinin yakalanma yerine en yakın yargıç veya mahkemeye götürülmesi için zorunlu 

süre hariç, yirmi dört saati geçemez. Sürenin başlangıcı, gözaltı kararı verilmesi anı 

değil, yakalama anıdır. Yakalama yerine en yakın yargıç veya mahkemeye götürme 

için kabul edilebilecek zorunlu süre en fazla on iki saat olabileceği, belirtilmiştir37.  

 

CMK. 2/f/1/k. maddesinde, aralarında iştirak iradesi bulunmasa bile üç veya 

daha fazla kişi tarafından islenen ve kanunda “ toplu suç” olarak tanımlanan 

suçlarda, belirli şartların varlığı halinde gözaltı süresinin uzatılması mümkün olacağı 

açıklanmıştır. Buna göre, toplu suçlarda delillerin toplanmasındaki güçlük veya 

şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle gözaltı süresi uzatılabilir. CMK 91/f-3. 

bendinde, uzatma kararını vermeye savcı yetkilidir. Savcı, her defasında bir günü 

geçmemek kaydıyla, gözaltı süresini toplam üç gün süre ile uzatabilir. Uzatmaya dair 

her emrin mutlaka yazılı olması gerekir. Uzatma emri, gözaltındaki kişiye derhal 

tebliğ edileceğine yer verilmiştir. Uygulamada bu tebliğ yazılı olarak yapılmaktadır. 

CMK 95/1. maddesi ile şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında 

veya gözaltı süresi uzatıldığında “Cumhuriyet savcısının emri ile” bir yakınına veya 

belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verileceği belirtilmiştir. CMK 141/1-h. 

                                                 
36 Nizamettin Kalaman, “Yakalama, Gözaltına Alma ve Đfade Alma Yönetmeliğine Genel Bir 
Bakış”,(Çevrimiçi)http://www.yayin.adalet.gov.tr/dergi/3sayi%C4%B1.pdf, 20 Temmuz 2010. 
37 Anayasa’nın 19/5. maddesine göre yakalanan kimse, yakalama yerine en yakın mahkemeye 
götürülmesi için gerekli süre hariç, en geç kırk sekiz saat içinde yargıç önüne çıkarılır. Ancak toplu 
olarak islenen suçlarda bu süre en çok dört gündür. Bu süreler geçtikten sonra yargıç kararı olmaksızın 
kimse özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Anayasa, bu sürelerin olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş 
hallerinde uzatılabileceğini kabul etmiştir. 
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bendine göre, yakalanmaları yakınlarına bildirilmeyen kişilerin uğradıkları tüm 

maddi ve manevi zararları Devletten isteme hakları bulunmaktadır. 

 

Benzer düzenlemeye, YGAĐAYnde de yer verilmiş ve yakalanan kişinin; 

yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin uzatıldığı Cumhuriyet 

savcısının emri ile gecikmeksizin bir yakınına veya belirlediği bir kişiye haber verilir 

hükmü getirilmiştir.  

 

Gözaltına alınan kişinin; ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk 

görevlisi ile bu kişiyi muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı kişiler olması 

zorunludur. Farklı kolluk görevlisinin bulunmaması durumunda bu durum 

belgelendirilir. Hekim, işkence (TCK m.94), ağırlaştırılmış işkence ( TCK m.95), 

eziyet (TCK m. 96), suçlarının işlendiği yönünde bulguya rastlarsa Cumhuriyet 

savcısına derhal bildirir. Hekim ile muayene edilen şahısların yalnız kalmaları 

esastır. Ancak hekim kişisel güvenliğini öne sürerek muayenenin kolluk görevlisi 

gözetiminde yapılmasını isteyebilir. Bu durum belgelendirilir. Bu durumda 

gecikmeye neden olmamak kaydıyla kişinin talebi halinde müdafide bulunabilir. 

Yargıtay bu yetkiye ilişkin kararında38; “…yakınlarının evlerinde arama 

yapmayı haklı gösterecek arama konusunda verilmiş hakim kararı olmadığı gibi 

hakim kararı olmadan arama yapılabilecek durumlara ili şkin Yasada öngörülen 

koşullardan herhangi birinin gerçekleşmemesine, diğer yandan yakınanların 

gözaltına alınmalarını haklı gösterecek yasal bir neden de bulunmamasına karşın, 

salt yakınanlardan birinin de karıştığı ileri sürülen hırsızlık suçunun şüphelisi olarak 

aranan bir başka kişinin yakalanabilmesi amacıyla, gece saat 04.00 sıralarında 

yakınanların kapısına gelerek, aramakta oldukları M.G. adlı kişinin adresinin 

yakınanlarca bilinebileceği düşüncesiyle, önce A.T.'nin zilini çalarak kendisini 

sordukları, onu bulamayınca kardeşi H.T.'nin evine girerek arama yapıp, onu polis 

aracına aldıkları, daha sonra da evde olduğunu öğrendikleri A.T.'nin evinde arama 

yapmak için girdikleri, ancak onun direnmeleriyle karşılaşınca evden ayrılıp H.T.'yi 

                                                 
38 Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2004/21680E., 2006/9696K.  sayılı ve 19.04.2006 tarihli  kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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de araca bindirip karakola götürerek yaklaşık yarım saat beklettikten sonra serbest 

bıraktıkları kabul edilmesi karşısında; soruşturma evresinde ifadeleri alınan ve 

olayla ilgili bilgisi bulunan tanıklar S.N.E, C.B. ve E.T. dinlenip, yakınan H.T.'yi 

gözaltına alma konusunda yetki kullanan görevli ile sanıklardan hangilerinin 

yakınanların evlerine girdiği belirlendikten sonra…”; yasalarda öngörülen 

hükümlere uymaksızın hareket edildiği belirtilerek, kişilerin “ki şi özgürlüğü ve 

güvenliği” çağdaş hukuk düzenin bir parçası olduğu ve kolluk kuvvetlerinin yasal bir 

görev verilmedikçe hak ve özgürlükleri sınırlayıcı işlemler yapmasına olanak 

bulunmadığı belirtilmiştir. Bu karar göre, kişilerin, isteği olmaksızın kısa süre için de 

olsa kolluk görevlileri tarafından alıkonulması, gözaltına alma olarak 

tanımlandığından, kendi isteği olmaksızın kişilerin böyle bir muameleye tabi 

tutulması, ancak ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Anayasa, 

AĐHS ve ilgili diğer düzenlemelerde aranan koşullar bulunmadığı durumlarda ve 

uymak zorunda bulundukları kanuni bir zorunluluk olmadığı sürece kişilerin 

tutulması, alıkonulması, araçta ya da karakolda bekletilmesini ise haksız gözaltına 

alma olarak nitelendirilmektedir. 

2.2.2.6.  Đfade Alma Yetkisi 

 

Soruşturma ile ilgili olarak mağdur, tanık, şüpheli veya muhbir durumundaki 

şahısların suç hakkındaki bildiklerini, gördüklerini ve duyduklarını açıklamalarına 

Đfade denir. Bu açıklamaların yazılı olarak tespit etme işlemine Đfade Alma denir. 

Đfade alma işlemini yazılı hale getiren belgeye de Đfade Tutanağı denir. 

Đfade alma; YGAĐAY’nde ele alınmış ve Yönetmeliğin 4. maddesine göre ise 

“Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 135. maddesi hükümleri uyarınca, 

işlediğinden şüphe edilen fiil bildirilip, susma ve müdafiden yararlanma hakkı ile 

şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılarak 

ve eldeki bilgi ve bulgulardan yararlanılarak, suç işlediği şüphesi altında bulunan 

kişilerin kolluk kuvveti tarafından dinlenmesini ve tutanağa geçmesini” ifade eder. 
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Đfade alma ile sanığın ifadesi alınırken sırasında savunma hakkı 

kısıtlanmadan, sanıktan doğruyu öğrenmek amaçlanmaktadır. Böylelikle olayla ilgili 

bilgiler elde edilmiş olacaktır. Bunu yaparken de sanık herhangi bir baskı altında 

olmadan müdafiden yararlanmalıdır. Adli kolluğun aldığı ifade, ipucu yakalamak ve 

bu ipucunu takip etmek amacıyla elde edilen bilgileri ayıklamak ve tasnif etmektir. 

Adli kolluk tarafından alınan ifadeler yargılama sürecinde etkili olabilmektedir39.  

Đfade almada yasak olanlar; işkence, kötü davranma,  zorla ilaç verme, aldatma, 

bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar kullanma, kanunlara aykırı menfaat 

vaat etme olarak belirtebiliriz40. Đfade almada sırasında kolluk personeli, kendisine 

kanunlarla ve yönetmeliklerle tanınan yetkilerin sınırını aşmadan temel hak ve 

özgürlüklere uygun bir şekilde davranmalıdır. Bu yetkilerin kötüye kullanılması ile 

ifade alınması halinde, alınan ifadeler Türk Hukukuna göre delil kabul 

edilmemektedir. Bu şekilde davranan görevli her zaman idari ve cezai müeyyideler 

ile tazminat hukukunun genel prensipleri çerçevesinde tazminat ödeme durumuyla 

karşı karşıyadır. Bu nedenle iyi eğitilmeli, yetkilerini tam bilmeli, bu yetkileri hukuk 

kuralları içerisinde yerinde ve zamanında kullanmalıdır41.  

CMK135/7. maddesine göre ifade tutanağı; ifade almada, sorgunun bir 

tutanakla tespiti öngörülmektedir. Bu tutanakta işlemin yapıldığı yer ve tarih, 

şüphelinin açık kimliği, ifade sırasında hazır bulunan kişilerin kimlikleri, görevleri 

ve ifade sırasında kanunda öngörülen işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, yerine 

                                                 
39 Akın Çakın, Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği Açısından Adli Kolluğun Gerekliliği ve 
Geliştirilmesi: Avrupa’da ve Türkiye’de Adalet-Kolluk Đlişkileri , Ankara,2005, s.52-53. 
40 Hiç kimse işkenceye, gayri insani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulamaz (AĐHS 
md.3). Madde ile getirilen bu yasak mutlaktır ve istisna getirilemez (AĐHS md 15). Hiç kimse 
kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamaz (AY 38/5). Sanığın suçunu itiraf etmesi durumunda kendi aleyhinde delil göstermeye 
zorlanmamak ve rızası soruşturma tekniklerine uygun sağlanmak şartıyla itiriaf’ın maddi delilleri ve 
tanık olabileceklerin ifadeleriyle, ‘temsili keşif’ niteli ğinde uygulama yaptırılarak, suç yeri 
gösterilerek, itirafın delillendirilmesi gerekir. Sadece itirafa dayalı olarak soruşturma işlemi yapılmaz. 
Devlet, hukukla bağlıdır. Kişinin serbest iradesini zorlamamalıdır. Sanık durumunda da olsa iradeyi 
sakatlayan yöntemler kullanılarak bilgi toplanılması, hukuka aykırıdır (CMK 135a). Kanunun 135a 
maddesi şöyledir: “Đfade verenin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici 
nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yorma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette 
bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan bedeni veya ruhi müdahaleler yapılamaz. 
41 Đdris Güzel, “Kolluk Açısından Đfade Alma Đlgili Kurallar”, (Çevrimiçi)http://www. 
egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/39/web/makale/Dr_Idris_Guzel.htm, 20 Şubat 2010. 
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getirilmediyse bunun sebeplerinin tutanağa yazılması şarttır. Tutanak ilgililer 

tarafından imzalanacaktır. Đmzadan imtina halinde bunun sebepleri tutanakta 

belirtilir. Bu konuya ilişkin ilgili kararda42; sanığa kanuni haklarının hatırlatılıp 

tutanağa geçirilmeden sanıkların sorgularının yapılması sonucu haklarının 

kısıtlanması ve sanık vekilinin bildirdiği tanığın dinlenmesine karar verilmiş 

olmasına rağmen gerekçe gösterilemeden kişinin dinlenmemesine yer verilmiştir. 

Aynı şekilde, ilgili konuda görülen davada da43, kanuna aykırı olarak, onsekiz yaşını 

bitirmemiş sanık hakkında zorunlu müdafiilik sistemi gözetilmeden, müdafiinin 

bulunmadığı oturumda ve CMUK’nun 135. maddesinde öngörülen hakları da 

hatırlatılmadan sorgusu yapılarak savunma hakkının kısıtlanmıştır.  Böylelikle, ifade 

alma sırasında kanunlarda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekenlere 

dikkat edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kişilerin haklarında kısıtlamalara 

gidilmeden verilen yetkilerin kullanılması yerinde olacaktır. Bir başka davaya ait 

kararda44 ise sanığın, savunmasını müdafii ile yapacağını belirtip süre istemesi ve 

talebinin kabulüne edilmesine rağmen sanığın sorgusu yapılmadan hüküm 

kurulmasını kanuna aykırı bulmuştur.  Ayrıca, ilgili yetkiye konu davada45, görevli 

memur, memuriyeti gereği yanında bulunan belgeyi yok ederek, zararın hafif olması 

yönüyle suça etki etmiştir. Bu durumda, ifade tutanağının yok edilmesi nedeniyle 

anılan şahıs hakkında C.Savcılığınca önce herhangi işlem yapılmamış ve işlenen suç 

takipsiz kalmıştır. Bu da ifade almanın ve buna bağlı olarak ifade tutanağının ispat 

yönünden önemli olduğunu göstermektedir.  

2.2.2.7. Kontrollü Teslimat Yetkisi46 

 

 4208 sayılı Kanun’un 2/c. maddesinde belirtildiği üzere, kontrollü teslimat47, 

suç faillerinin belirlenmesi, her delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak 

                                                 
42 Yargıtay 7.Ceza Dairesi 1999/2514E.,1999/7074K.  sayılı ve 09.06.1999 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
43 Yargıtay 5.Ceza Dairesi 1994/1706E., 1994/2153K. sayılı ve 23.06.1994 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
44 Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2002/3726E.,2002/6476K. sayılı ve 16.04.2002 tarihli kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazancı.com, 10 Ağustos 2010. 
45 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1995/4-42E., 1995/66K. sayılı ve 20.03.1995 tarihli kararı, karar 
için (Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
46 Nejat Çoğal, “ Kontrollü Teslimat”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.gov.tr/Yayinlar/Dergiler/54/8.html, 12 Ocak 2010. 
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olmasından şüphe edilen mal ve fonların müsaderesi amacıyla; yurt içinde 

dağıtılacak veya Türkiye’de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye’den 

transit geçecek uyuşturucu ve psikotrop maddelerin, 1988 tarihli Uyuşturucu ve 

Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Ek I ve 

II numaralı tablolar ile bu tablo değişiklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı 

fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya 

kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın, yetkili makamların bilgisi ve denetimi 

altında nakillerini ifade etmektedir. 

  

 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun, “ kontrollü teslimat” başlıklı 21. 

maddesinde; “Bu Kanun çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemleri, 

13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeleri 

hükümleri çerçevesinde Gümrük Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülür.” 

denilmektedir. Bu madde ile Kanun koyucu adli kolluk ile ilgili düzenleme 

doğrultusunda söz konusu birimleri kontrollü teslimat konusunda yetkili saymış 

olduğunu görmekteyiz. Ama Gümrük Muhafaza Teşkilatı için söz konusu yetki 5607 

sayılı Kanunla sınırlı bulunmaktadır48. Gümrük Müsteşarlığı bu yetkiyi 4208 sayılı 

Kanun’un 10, 11 ve 13 üncü maddeleri çerçevesinde ve bu Kanuna dayanılarak 

Đçişleri Bakanlığı tarafından 15.09.1997 tarihli 23111 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında 

Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yerine getirecektir. 

Kaçakçılık suçlarına dair haber alınması ile birlikte açığa çıkarılması yerine 

söz konusu suçun son bulacağı yere kadar izlenmesi ve bu sırada tespit edilen her 

türlü delilin toplanarak suç organizasyonun çökertilmesini hedefleyen bir 

                                                                                                                                          
47 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 1. 
Maddesinin (g) bendinde tanımlanarak, tavsiyede bulunulan kontrollü teslimat ile ilgili uygulamalar 
için yasal düzenlemeler Almanya, Đtalya, Đngiltere, Fransa, Hollanda, Avustralya, ABD, Japonya v.b. 
birçok ülkede yapılarak, uygulanmıştır. Ülkemizde bu konu ile ilgili Kontrollü Teslimat Uygulaması 
Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirten yasal 
düzenlemelerden önce 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun 
uygulanmaktaydı. Koç, Kollu ğun.., s.525  ) 
48 Sönmez, a.g.e., s.325. 
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yöntemdir49.  Kontrollü teslimat, tüm suç faillerinin ve her türlü delilin tespiti, suç 

örgütlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve kaçak veya kaçak olmasından şüphe 

edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, kaçak veya kaçak olmasından şüphe 

edilen eşyaların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakledilmelerini 

sağlayan operasyonel bir faaliyettir. Burada, özellikle uyuşturucu maddeler gibi 

toplumun sağlık, huzur ve güvenini tehdit eden malları üretmek, yurtiçinde ve 

yurtdışında dağıtmak ve bu maddelerin kaçakçılığını yapmak üzere oluşturulan ve 

genellikle de uluslararası nitelik taşıyan suç örgütlerinin tüm yönleriyle ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir. Đlgili Yönetmeliğin 9/1. maddesine göre uygulamada 

kullanılacak yöntemler, taktik ve teknikler kontrollü teslimatı uygulayan kolluk 

kuvveti tarafından belirlenmektedir. 4208 sayılı Kanun’a göre kontrollü teslimat 

kararı vermeye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilidir. Emniyet Genel 

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma 

Genel Komutanlığı Kaçakçılık Daire Başkanlığı, Kontrollü Teslimat Yönetmeliğinin 

5.(4208 sayılı Kanunun 2/c maddesindeki şartlar) maddesi gereğince belirtilen 

şartların gerçekleşmesi halinde, Kontrollü giriş, geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü 

teslimat kararının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte 

bulunmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmeye yetkili kılınmıştır. 

GMGY’nin 114. maddesi kontrollü teslimat ile ilgili hükümler içermektedir. 

Buna göre, “Kaçakçılık suçlarının haber alındığı anda ortaya çıkarılması yerine, 

haber alınan suçun son bulacağı yere kadar izlenmesi ve tespit edilecek her türlü 

delilin toplanarak yurtiçindeki veya yurtdışındaki suç organizasyonlarının 

çökertilmesi için, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından 

Kontrollü Teslimat kararı alınması amacı ile Jandarma Genel Komutanlığı 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı veya Emniyet Genel 

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı vasıtası ile 

yazılı olarak talepte bulunulabilmektedir. 

                                                 
49 KAM, Uyuşturucu ve Kimyasal Maddeler, Ankara, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 
2003, s.69. 
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 Yetkili makamca Kontrollü Teslimat Kararı alınıp ilgili Đdareye intikal 

ettirildikten sonra Đdare, diğer mücadeleci birimlerle de irtibat ve eşgüdüm halinde 

Kontrollü Teslimat Kararının tüm unsurlarını gizlilik içindeki çalışmalarla yerine 

getirmekle yükümlüdür.” denilmektedir. 

Kontrollü teslimat uygulamasında gizlilik ve söz konusu operasyonun 

güvenliği önem taşımaktadır. Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri 

Hakkında Yönetmeliğin 9/2. maddesine göre, uygulamanın herhangi bir aşamasında 

izleme ve gözleme işlemlerinin tehlikeye düşmesi veya uygulamaya devam edilmesi 

durumunda, delillerin kaybolması veya şüpheli veya sanıkların elden kaçırılması 

ihtimalinin oluşması halinde, mahkeme kararı gerekmeksizin kontrollü teslimatı 

uygulayan kolluk amiri uygulamaya derhal son vererek durumu derhal başkanlığa 

bildirmektedir. 

Ayrıca, yetkili makamca Kontrollü Teslimat Kararı alınıp ilgili Đdareye intikal 

ettirildikten sonra Đdarenin, diğer mücadeleci birimlerle de irtibat ve eşgüdüm 

halinde Kontrollü Teslimat Kararının tüm unsurlarını gizlilik içinde yerine 

getirmekle yükümlü olduğu da hüküm altına alınmıştır. Ancak, her ne kadar, 

Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği, Gümrük Muhafaza idaresinin gerekli izin 

alındıktan sonra doğrudan kontrollü teslimat işlemlerini yapabileceğini mümkün 

kılıyor ise de, 5607 sayılı Kanun ile doğrudan kontrollü teslimat yapabilme yetkisi 

yasal anlamda alınmış bulunmaktadır. 

2.2.2.8. Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 

Kanunların uygulanması esnasında kolluk gücü oluşabilecek direnme ve 

saldırıları etkisiz hale getirebilmek için zor kullanabilmektedir. Zor kullanımın 

niteliği ve derecesi karşılaşılan duruma göre manevi güç(saldırıya ve direnmeye göre 

değişmekte), maddi güç (yeterli ve nitelikli olacak şekilde bedeni güç)ve koşulları 

gerçekleşmesiyle kanunların ve koşulların uygun olduğu durumda silah kullanmayı 

kapsamaktadır50.  

                                                 
50 Koç, Kollu ğun…, s.533. 
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Zor kullanma, silah kullanma ile aynı derece ve şekilde olamaz. Karşılaşılan 

durum ile yerine getirilen görevin niteliğine göre zor ve silah kullanmanın şekli, 

içeriği ve derecesi değişmektedir. Söz konusu bu iki yetkininde yerinde ve gerekli 

ölçüde kullanılması gerekmektedir51. 

 

27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların 

Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı’nda, 

kamu görevlilerinin zor ve silah kullanmalarına ilişkin temel prensipler belirlenmiş 

ve kabul bazı kararlar alınmıştır. Bu kararlarla birlikte söz konusu temel prensiplerin 

4. maddesi zor ve güç kullanımın en son çare olduğu başka bir yol olmaması 

durumunda uygulanabileceği, 5. maddesinde ise silah kullanılmasının kaçınılmaz 

olması durumunda ise bu durumun nasıl yönetileceği, 9. ve 10. maddelerde de silah 

kullanımı için ayrı hükümler getirilmiş; son çare olarak kullanılan ateşli silahın 

öldürme amaçlı kullanılamayacağı, kullanılmadan önce gerekli uyarının yapılması 

gerektiği belirtilmiştir52. 

Yapılmış olan çalışmalardan, bu iki yetkinin birbiriyle ilintili olduğu 

görülmektedir. Zor kullanma yetkisinin yeterli olmadığı yerde kolluk gücü silah 

kullanma yetkisini kullanabilmektedir.  

2.2.2.8.1. Zor Kullanma Yetkisi 

 

 Zor kullanma; Kanuna göre yapılması gerekli bir işlemin yerine getirilmesi 

sırasında devlet güçlerinin eşya ve kişiler üzerinde amaçla dengeli ve kanunlara 

uygun maddi ve manevi güç kullanmalarıdır53. Tanıma göre zor kullanma fiziki etki 

ile olabileceği gibi manevi güç ile de yapılabilmektedir. Zor kullanma, karşılaşılan 

direnme, saldırı ve ya duruma göre değişiklik gösterebilmekle beraber her zaman 

aynı sırada olmamak üzere yeterli biçim ve nitelikte olmak üzere; manevi güç(uyarı, 

ihtar, telkin, v.b.), bedeni kuvvet( kişinin kendi beden kuvveti ile kişiyi tutma veya 

yakalama), maddi güç( kelepçe, sevk zinciri) ve silah kullanma olarak belirtebiliriz. 
                                                 
51 Đsmail Malkoç,  “Zabıtanın(Kolluk) Silah Kullanma Biçim ve Koşulları Đle Türk Ceza Kanununun 
Đlgili Hükümleri”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:5-6, Yıl:1983,s.16. 
52 Güzeloğlu,a.g.e., s.67-68. 
53 Şekercioğlu, a.g.e., s.291. 
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Zor kullanma; kanuna uygun olmak, zorunlu olmak ve dengeli olmak üzere üç 

unsura sahip olmakla birlikte, zorun derecesi de, amaca uygun, yeterli ve direnme 

veya saldırı ile orantılı olmalıdır54.  

 

Gümrük muhafaza personeli, olay mahallinde görevi ile ilgili olarak aldığı 

tedbirlere ve talimatlarına uymayanlara ve görevini yapmasına engel olanlara karşı 

zor kullanmaya yetkili kılınmıştır55. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez 

ve Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, Đstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli 

Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi’nin Güvenlik tedbirlerinin 

alınması başlığı adı altında 13. madde de “Yapılacak bir müdahale öncesi, zanlıların 

kaçmaları, kaçak eşya ve suç delillerinin yok edilmesi veya karartılması ihtimaline 

karşı her türlü önlem alınır. Görevin yapılmasına engel olan veya alınan tedbirlere 

aykırı davranan kişiler, işlemler sonuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak ikaz edilir, 

uyulmaması halinde zor kullanılarak olay yerinden uzaklaştırılır; ilgilinin ısrarı 

halinde yakalama işlemi uygulanır. Gerek duyulursa diğer kolluk güçlerinden 

yardım talep edilir.” şeklinde ele alınmıştır. 

 CMK’nun 168. maddesiyle de “Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan 

adli kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı 

tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde 

zor kullanarak bundan men eder” şeklinde hüküm altına alınmış olan durum, 

AKY’nin 6. maddesinde de ele alınmıştır.  Yönetmelikte de; olay yerinde, adli kolluk 

görevlilerince görevlerini yapmasına engel olan ve yetkileri içerisinde aldığı 

tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar önce sözlü olarak 

ikâz edeceği; buna rağmen bu davranışına devam eden kişileri zor kullanarak olay 

yerinden uzaklaştıracağı, ilgilinin ısrarı hâlinde ise yakalama işlemi uygulayacağı 

belirtilmiştir. Söz konusu durum, YGAĐAY’nin 5/c maddesinde de; “ kolluk 

görevlilerinin, görev yaparken mukavemette bulunan veya görevinden alıkoymak 

                                                 
54 Koç, Kollu ğun…, s.535. 
55 Mustafa Işık, v.d., “Adli Kolluk Olarak Gümrük Muhafaza”, 
(Çevrimiçi)http://gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/47/7.html,11Ocak 2010. 
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maksadıyla kendilerine zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerine 

devam etmeleri ihtimali bulunan kişileri  yakalayabileceği” şeklinde yer almıştır.  

Belirtilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; adli kolluk görevlilerinin, 

olay yerinde, görevlerini yapmalarına engel olan ve yetkileri içerisinde aldığı 

tedbirlere aykırı davranan, görev yaparken mukavemette bulunan veya görevinden 

alıkoymak maksadıyla kendilerine zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları takdirde 

hareketlerine devam etmeleri ihtimali bulunan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar 

öncelikle sözlü olarak ikâz etmeleri, buna rağmen bu davranışına devam eden kişileri 

zor kullanarak olay yerinden uzaklaştırmaları, ilgilinin ısrarı hâlinde ise hakkında 

yakalama işlemi uygulamaları gerekmektedir56.   

Ancak, GMGY’nde zor kullanma yetkisine ait ayrı bir başlık bulunmamakla 

birlikte 80. maddesinde ki “üst ve vücut araması” kısmında arama, esnasında kişinin 

direnmesi durumunda orantılı güç kullanılacağı, yine aynı Yönetmeliğin 85. 

maddesinde yer alan yakalanan kişinin gözaltına alınması sırasında kendisine ve ya 

bir başkasına zarar verme durumunda güç kullanılarak bu durumun bertaraf 

edilebileceği belirtilmektedir. Burada belirtilen gücün kullanılması için kişinin 

kendisinin ve ya başkalarının vücut ve sağlığının tehlike içinde olması ve bu 

tehlikenin bertaraf edilmesi koşuluna bağlanmıştır57.  

Yargıtay kararında58: zor kullanmak yetkisi bulunan memurun, görevi gereği 

olarak karıştığı(müdahale ettiği) kavgada şikâyetçiye tokat atması, bireylere kötü 

davranışlarda bulunma suçunu oluşturmaktadır. Suça ilişkin temyiz üzerine yapılan 

inceleme sonucu; yerinde görülmeyen sair itirazlar reddedilmiş, ilgili şahıslara karşı 

kötü muamelede bulunma suçunu ilgili Kanun maddesi yeniden değerlendirilmiştir59. 

Zor kullanma yetkisini kullanırken, ilgili kanunlar doğrultusunda verilmiş olan 

yetkinin sınırları içinde hareket edilerek kişi hak ve özgürlükleri ihlal edilmemesine 

dikkat edilmelidir. 
                                                 
56 Mustafa Işık, v.d., “Adli Kolluk Olarak Gümrük Muhafaza”, 
(Çevrimiçi)http://gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/47/7.html,11Ocak 2010. 
57 Güzeloğlu,a.g.e., s.50. 
58 Yargıtay 4.Ceza Dairesi1987/6426E., 1987/8098K. sayılı kararı, karar için 
(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10Ağustos 2010. 
59 A.e., s.129. 
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2.2.2.8.2. Silah Taşıma ve Kullanma Yetkisi 

 

Bireylerin toplumun bir üyesi olarak yasayışları, başıboşluğa ve keyfiliğe terk 

edilemez. Toplumun yaşam biçiminde bunu sağlamak içinde, bu kurallarla düzenlenmiş 

ve yasak olan davranışlar belirlenmiştir. Her ne kadar düzenlemeler ve yasak olsa da 

değişik nedenlerle, insanların toplumsal yükümlülüklerini unutarak, kuralları 

çiğnedikleri ise bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla yasaklara itaati sağlamak, ihlallere 

devlet adına el koymak, hangi açıdan olursa olsun, toplumun bozulan asayişini, yeniden 

ve gerekirse zora ve silaha dayanarak kurmak, en önemli devlet görevi olarak; kolluk 

yâda güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilebilir. Kamu düzenini bozan yâda tehdit 

eden tehlikeler diğer önlemlerle bertaraf edilemezse, zor kullanılması kaçınılmaz olur. 

Zor kullanmada son asama silah kullanma aşamasıdır60. Kolluk, silah kullanma 

yetkisini, yapılan görevin niteliğine ve hangi kolluk sıfatıyla hareket ediliyorsa bu 

sıfatı almış olduğu kanuna göre kullanacaktır61.  

 

 Hem özel kolluk gücü olan hem de Adli Kolluk kapsamında bulunan Gümrük 

Muhafaza Teşkilatında görevli bulunan amir ve memurlarının da 3944 sayılı 

Kanunun 7. maddesi gereğince silah kullanma yetkileri bulunmaktadır. GMGY’nin 

8. maddesinde silah kullanma yetkisi, 9. maddesinde ise bu yetkiye ait usul ve esaslar 

düzenlenmiştir.  Bu Yönetmeliği’n 8. maddesine göre, Silah Taşıma ve Kullanma 

Yetkisi, 

 “Gümrük Muhafaza Teşkilatında görevli olan Gümrük Muhafaza Amir ve 

Memurları; şef, muamele memuru, gemi personeli şoför, yardımcı hizmetli personeli 

hariç olmak üzere görevleri sırasında ve görevleri dışında silah bulundurma, taşıma 

ve görevleri gereğince kullanma yetkisine sahiptirler.” 

Ayrıca, gümrük muhafaza görevlilerinin silah kullanma yetkisi 5607 sayıla 

Kanun’da açıklanmakla birlikte GMGY’nin 9. maddesinde yer alan hükümleri 

içermektedir. Söz konusu Kanun’un 22. maddesine göre; 

                                                 
60 Önder Mutlu, “Kamu Düzenin Sağlanmasında Jandarma-Polis Đlişkileri”, KSU Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  (Çevrimiçi)http://kutuphane.ksu.edu.tr/e-
tez/sbe/T00620/onder_mutlu_tez.pdf, 05 Mart 2010. 
61 Malkoç, a.g.e., s.17. 
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“  (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden 

gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen kişiye "dur" uyarısında 

bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya ateş edilmek suretiyle 

uyarı yinelenir. Ancak silahla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa 

durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda 

doğrudan hedefe ateş edebilir. Memurların silah kullanmalarından dolayı 

haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağlı bulunduğu kurum 

tarafından avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumlarınca karşılanır.  

(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük 

bölgesindeki her nevi deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye 

yetkilidir. Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs 

eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, 

mors ve benzeri işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz 

araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği 

takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.” Gümrük Muhafaza 

personelinin silah kullanma yetkisi açıklanmıştır. 

Maddede silahla karşılık vermeye kalkışılması veya memurun meşru müdafaa 

durumuna düşürülmesi halinde “hedefe ateş edilebileceği” belirtilmi ştir. Burada 

önemli olan, silahla karşılık verilmesi ve başka şekillerde meşru müdafaa gerektiren 

durumlarda yetkili memurun söz konusu saldırıyı bertaraf edecek oranda hedefe 

doğrudan ateş edebileceğidir62. Kişinin hareket kabiliyetini önleyecek şekilde, kişinin 

ölümüne sebep olmadan, baş, kalp gibi yerlere ateş edilmesi esastır. Silah kullanma 

yetkisi öldürme amacına yönelik olmadan, kişinin canlı olarak ele geçirilmesini 

amacı kullanılmalıdır63. Silah kullanma yetkisine sahip kolluk kuvvetlerinin "teslim 

ol" emrine uyulmaması halinde, kolluk kuvveti personeline doğruca ve 

duraksamadan hedefe ateş edebilme yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin kapsam ve 

sınırlarını belirlemek gerekir. Sözü edilen bu hükümleri "ateş etme yetkisi","öldürme 

yetkisi" anlamına gelmemektedir.  

                                                 
62 Yurtcan, a.g.e., s.150. 
63 Bilican, v.d.,a.g.e., s.101. 
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Kolluğun silah kullanma yetkisi hakkında verilen yargı kararlarından bir kısmı 

aşağıya çıkartılmıştır64; görevli jandarma eri olan sanık, arkadaşı ile giderken atının 

terkisinde çuval bulunan sanık geriye dönüp kaçmaya başlamıştır. Durmak için 

maktule birkaç kez sesle verilen ve ihtar niteliğindeki havaya yapılan iki atışa 

rağmen kaçmayı sürdürmesi karşısında kalçadan vurulması ve ölmesi eylemi 

(sonradan 9,5 kg. çay çıkmış), hukuka uygunluk sebeplerinden “kanunun bir emrini” 

yerine getirmedir” şeklinde karar verilmiştir.  Diğer kararda, “sanık olan 

jandarmanın, minibüsü bir şüphe üzerine durdurmak istemesine, ölenlerin kaçakçılık 

yaptıkları veya herhangi bir suç işledikleri konusunda bilgi sahibi olmamasına ve 

aralarında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmamasına, atış tek olup önce 

isabet alan M. Ayağından yaralanmış olmasına göre eylem “kastı aşan adam 

öldürme”dir, denilmiştir65.  Diğer Yargıtay kararında; ilgili memur görev bölgesinde 

kontrol görevini yerine getirirken, kaçakçılarla karşılaşan ve kaçakçıların toplu 

silahlı saldırılarına maruz kalan ve adeta kurşun yağmuruna tabi tutulan sanık, 

kendisini kurtarmak için atışının bir mi, yoksa iki mi olduğunu ve nereye ve nasıl 

ateş edeceğini düşünemeyeceği ve kendisinden bu hususa beklenemeyeceği ve bu 

durum yasal savunma sınırlarının aşıldığı ileri sürülemeyeceği, belirtmiştir. 

 

Yargıtay bu konuda vermiş olduğu kararlarında, ölenlerin kaçakçılık yapıp 

yapmadıkları konusunda, kolluğun önceden bilgi, sahibi olması gerektiğini belirtmiş 

ve ölenlerin üzerinden kaçak eşya çıkıp çıkmadığı durumunu öncelikle göz önüne 

almıştır. Ayrıca, meşru müdafaa durumlarını yasal savunma sınırları içinde 

değerlendirirken, ilgili kolluk gücü personelinin görev ve yetkisi dahilinde elinde 

bulundurduğu kuvvet veya vasıtalarla bir cürüm işlenmesi halinde genel olarak 

cezalar arttırılmaktadır.  

 

 

 

                                                 
64 Yargıtay 1.Ceza Dairesi 508/690 sayılı  ve 25.02.1976 tarihli kararı, Yargıtay 1.Ceza Dairesi  
920/1453 sayılı  ve 09.04.1975 tarihli kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1983/278E., 
1983/395K. sayılı kararı, Malkoç, a.g.e., s.28. 
65Malkoç, a.g.e., s.27. 
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2.2.2.9. Savcı Adına Soruşturma Yapabilme  

KMK kaçakçılık fiilleri tanımlanmakla beraber kaçakçılığı önlenme, izlenme 

ve araştırmakla görevli olanları da belirtmiştir.  Soruşturma işlemi, CMK’nun 2/e ve 

161. maddelerince, yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin 

kabulüne kadar geçen evrede yapılan araştırma işlemlerini ifade etmektedir66. 

CMK’na göre genel anlamda Gümrük Müsteşarlığı özel anlamda ise 

Gümrükler Muhafaza Teşkilatının adli kolluk görevlilerinden olması ile birlikte; 

gümrük bölgesinde, savcılıkça yürütülen soruşturma süreci içerisinde yer almıştır. 

Soruşturma yapabilme yetkisine ait düzenlemeler CMK ve AKY’de yer almaktadır. 

CMK’nın 161. maddesine göre, adli kolluk görevlilerinin “kendiliğinden”  suç 

araştırması yapma yetkileri bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı, AKY’nin 6/2. 

maddesine göre de, adli kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısından emir alarak 

araştırmalarını yapmakta, kendilerine yapılan bir suça ili şkin olarak ihbar ve şikâyeti, 

el koydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet 

savcısına bildirmekteler ve Cumhuriyet savcısının vereceği emir doğrultusunda işin 

açıklığa kavuşması adına gerekli soruşturma işlemlerine başlamaktadırlar67.  

CMK’un 163. maddesi ile AKY’in 6/5. maddesinde belirtildiği üzere, suçüstü 

hali ve gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda, Cumhuriyet savcısına 

ulaşılamadığı ya da söz konusu olayın boyutu nedeniyle Cumhuriyet savcısının iş 

gücünü aşması durumunda sulh ceza hakimi de tüm soruşturma işlemlerini 

yapabileceğinden, sulh ceza hakimini de adli kolluğa gerekli araştırmayı yapabilmesi 

için emri verebilmektedir. 

CMK’un 161/3. maddesi ile AKY’in 6/4. maddesi, adli kolluğa verilen 

“soruşturma emrinin”  yazılı olacağını belirtmektedir.  Acele bir durum karşısında 

verilmiş olan sözlü emirde en kısa zamanda yazılı hale dönüştürülmekle beraber 

kolluk emri, yazılı olmasını beklemeden yerine getirir. 

                                                 
66 Yenisey,Avrupa’da… , s.37. 
67 A.e., s.37. 
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CMK ve AYK göre Cumhuriyet savcısı genel bir soruşturma emri vermeyip, 

olay içinde birbirini takip eden her bir soruşturma için ayrı ayrı emir verdiğinden, 

hazırlanan fezlekeler de her bir emir için ayrı ayrı hazırlanıp Cumhuriyet savcısına 

teslim edecektir. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı 

Kaçakçılık, Đstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli Kolluk 

Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi’nin izleme ve soruşturmanın yapılış 

biçimi başlığında 11. madde de “Takip veya tahkike konu kaçakçılık olayı, istihbarat 

çalışması, ihbar ya da risk analizi sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi 

veya rutin gümrük kontrol ve muayene sonrasında ortaya çıkabilir. Olay, vakit 

geçirilmeksizin Kaçakçılık, Đstihbarat ve Narkotik birimine intikal ettirilir. Bu 

birimler de olayı, adli kolluk sorumlusu vasıtasıyla ilgili Cumhuriyet Savcısına 

iletilir. Bu birimlerin olmadığı yerlerde meydana gelen kaçakçılık olaylarına 

müdahale edilerek adli kolluk sorumlusu tarafından, Adli kolluk sorumlusu olmayan 

yerlerde ise, o birim amirince ilgili Cumhuriyet Savcısına iletilir. Soruşturma 

işlemleri, Cumhuriyet Savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî 

kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet Savcısının adlî görevlere ilişkin 

emirlerini gecikmeksizin yerine getirir. Adlî kolluk görevlileri, doğrudan kendilerine 

yapılan veya adli kolluk görevi bulunmayan personel aracılığı ile kendilerine 

bildirilen bir suça ilişkin ihbar veya şikâyetleri; el koydukları olayları, yakalanan 

kişiler ile uygulanan tedbirleri derhâl Cumhuriyet Savcısına bildirir ve Cumhuriyet 

Savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerine 

başlar. Adlî kolluk görevlileri, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 

yapılabilmesi Đçin, Cumhuriyet Savcısının emirleri doğrultusunda şüphelinin lehine 

veya aleyhine olan tüm delilleri, kanunda ön görülen koşullara uyarak toplamak, 

muhafaza altına almak ve buna ilişkin fezlekeyi düzenlemekle yükümlüdür. Hukuka 

aykırı başka bir delilin tespiti halinde, fezlekede bu hususa da yer verilir. Adli kolluk 

görevlileri diğer soruşturma işlemlerini de aynı titizlikle Cumhuriyet Savcılarının 

talimatlarına ve Yakalama, Gözaltına Alma ve Đfade Alma Yönetmeliği, Adli Kolluk 

Yönetmeliği ile Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yerine 

getirir. ” denilmektedir. 
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Yargıtay kararına konu dava özeti68; sanık, galerisine O. H. Ezer tarafından 

getirilen dava konusu aracın satışına aracılık ettiğini, geçici plakalı olan aracın kaçak 

olduğunu bilmediğini savunmuş, bu savunması sanık O. H. Ezer, aracı satın alan 

tarafından da doğrulanmış olup, kararda kabul edildiği şekilde sanığın teşekkül 

oluşturmak sureti ile kaçakçılık eylemine katılıp katılmadığının tesbiti bakımından, 

benzer eylemi nedeniyle hakkında açılmış bulunan dava dosyası ile mahkemelerde 

başkaca dosyaları varsa araştırılıp, celp edilerek incelendikten sonra hukuki 

durumunun tayini gerekirken, eksik soruşturma ile mahkumiyet hükmü verilmesi ve 

her iki sanık hakkında harçlar yasasına aykırı olarak fazla nisbi harç tayin edilmesi 

hatalıdır, denilmiştir. Yargıtay tarafından incelenen ve verilen karar sonucunda, eksik 

soruşturma da ele alınmış ve sanığın teşekkül oluşturmak suretiyle kaçakçılık 

eylemine katılıp katılmadığının ve hakkında başka dava açılıp açılmadığının tespiti 

istenmiştir. Yine, Yargıtay tarafından verilmiş olan karar da69 sanıkların örgüt adına 

bazı malzemeleri yurda gizlice sokması ve toplu kaçakçılık hususlarında eksik 

soruşturmaya değinilmiştir.  Bu kararlardan hareketle soruşturmaya esas konun iyice 

ele alınarak, detaylı bir şekilde araştırmasının yapılması davanın seyri ve verilecek 

karar için önemli olduğu görülmektedir. 

2.2.2.10.  Müsadere Yetkisi 

Bu yetki, KMK’nun 13. maddesinde ; “1) Bu Kanunda tanımlanan suçlarla 

ilgili olarak 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç 

müsaderesine ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek 

kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere 

edilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekir: 

a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya 

çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde 

saklanmış veya taşınmış olması. 

                                                 
68 Yargıtay 7.Ceza Dairesi 1992/4208E., 1992/6562K. sayılı ve 18.11.1992 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
69 Yargıtay 7.Ceza Dairesi 1998/8260E., 1998/9119K. sayılı ve 11.11.1998 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından 

tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın 

kullanılmasını gerekli kılması. 

c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ye girmesi veya Türkiye’den 

çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması. 

(2) Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya 

kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak 

müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.” şeklinde ele alınmıştır. 

 Söz konusu madde ile Kanunda yer verilen suçların işlenmesinde her türlü 

araçla ilgili olarak 5237 sayılı TCK’da suçla bağlantılı bir şekilde benimsenen 

müsadere kavramına genel bir düzenleme ile kaçak eşya taşınmasında kullanılan 

veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü taşıma araçlarının müsaderesine ilişkin 

düzenlemeye yer verilmiştir. Müsadere hukuki bir güvenlik tedbiridir. Bundan 

dolayı, müsadereye karar verilebilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla 

birlikte, bu sebepten kimsenin cezaya mahkum edilmemesi gerekmektedir70. 

 Bu maddeye göre kaçak eşya taşınmasında kullanılan ve ya kullanılmaya 

teşebbüs edilen araçlarda, özel olarak hazırlanmış gizli tertibatın varlığı 

aranmaktadır. Taşıtın müsaderesine kaçak eşya taşınmasına yönelik olmamakla 

birlikte, fark edilebilir bölümler ile özel olarak hazırlanmış gizli tertibatlar kapsam 

dışında bulunmaktadır. Yetkiye ait ilgili kararın özetinde71, gizli bölmede bulunsa 

bile 9 kilo incirin ağırlığında yolcu taşımaya mahsus olan otobüs naklinde, otobüsün 

nakle tahsis edilmiş sayılmayacağı nazara alınmadan, yazılı şekilde zoralımına karar 

verilmesi…denilmektedir. Burada, gizli bölme olmuş olmasının taşıtın her zaman bir 

kaçak eşya taşınmasında kullanılacağı anlamına gelmektedir.  Buna göre, söz konusu 

kaçak eşyanın suçun işlenmesini kolaylaştıracak ve ya fiilin ortaya çıkmasını 

engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içinde saklanmış ve 

taşınmış olması gerekmektedir. Kaçak eşyasının, yurda girmesi ve çıkması yasak 
                                                 
70 Sönmez,a.g.e., s.248-250. 
71 Yargıtay 7.Ceza Dairesi 4614/4840K. sayılı ve 25.04.1973 tarihli kararı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması gerekmekle birlikte, taşıma 

aracının yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya büyük bir 

kısmını oluşturması veya naklinde bu aracın gerekli olması gerekmektedir72. 

 Söz konusu eşyanın kaçak olduğu bilerek araca yüklenmesi ve taşınması 

durumlarının sabit olması durumunda; kaçak eşyanın taşınmasında bilerek kullanılan 

veya buna teşebbüs edilen her türlü taşıma aracının müsadere edilebilir73.  

 Burada taşıma işleminin fiilen başlamış olması durumu ile ilgili olarak 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 09.11.1981-205/369 sayılı kararında belirtildiği 

üzere, naklin başlamış sayılabilmesi için işlemin fiilen başlamış olması şart değildir.      

Konu ile ilgili kararda74; kaçak mazot yakalanan araç ve dava konusu 

mazotun toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı bir madde olmadığı gibi 

Türkiye'ye girmesinin de yasak bulunmadığı ve 18.000 kg. taşıma kapasitesine sahip 

olan nakil aracında 850 lt. kaçak mazot taşındığı cihetle aracın taşıma kapasitesi ve 

taşınan eşya miktarına nazaran suç konusu eşyanın araçtaki yükün hacim bakımından 

tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturmasının müsaderesini gerektirecek genel 

kriterlerin bulunamamıştır. 

2.2.2.11. Bilgi ve Belge Đsteme Yetkisi 

5607 sayılı KMK’nun kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli 

olanlar başlığı altında 19/3. maddesinde “kaçakçılığı önleme, izleme ve 

soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve 

belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır” 

denilmektedir75. Görüldüğü üzere, Kanuna göre kaçakçılığı önleme, izleme ve 

                                                 
72 A.e., s.257-259. 
73 Erhan Günay, Uygulamalı 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4.b.s., Ankara, Seçkin, 
2007, s.176. 
74 Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/7529E., 2007/4856K. sayılı içtihadı, karar 
için(Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
75 Bu madde de, kabahatlerle ilgili bir ibarenin olmaması sonucu kabahatlerle ilgili önleme, izleme ve 
araştırma sırasında böyle bir yükümlülüğün olmayacağı anlamına mı gelmektedir? Bunun bir atlama 
olduğu düşünülmekte ve ayrıca, ilgili madde de bilgi verilmemesi durumunda bir yaptırım 
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araştırmakla yükümlü olanlar bu yükümlülüklerini yerine getirirken, her türlü bilgi, 

belge ve her türlü yazışmayı isteme ve toplama yetkisine sahip bulunmaktadır.  

Yargıtay tarafından verilmiş olan kararda76; soruşturma yapmakla görevli 

kolluk kuvvetleri, Cumhuriyet savcısının yetkilerini kullandıklarından, her türlü 

kurum ve kuruluşlar kendiliklerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek, yardımcı 

olmak zorundadırlar. Aksi halde, adli görevlerini ihmal etmiş sayılacakları ve 

soruşturma yapmakla görevli kolluk kuvvetleri her türlü kurum ve kuruluşların 

kendilerinden istenen belgeleri kolluk kuvvetlerine kendiliklerinden vermelerinin 

gerekliliği belirtilmiştir.

                                                                                                                                          
öngörülmemiştir. Ancak, bu demek değildir ki suç ve kabahatler hakkında ilgili kurum, kuruluş, kişi 
veya firmalardan belge, bilgi talep edildiğinde karşılanmayacaktır. Kılıç, a.g.e.s.334 
76 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 1989/YYB-158E.,1989/220K. sayılı ve 05.06.1989 tarihli kararı, 
karar için (Çevrimiçi)www.kazanci.com, 10 Ağustos 2010. 
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3.BÖLÜM 
 

KOLLUK GÜCÜ OLARAK ĐLĐŞKĐDE OLDUĞU MAKAM VE KURUMLAR 
ĐLE SON YILLARDA YAPILAN DÜZENLEMELERLE GÜMRÜK 

MUHAFAZA VE KOLLUK YETK ĐLERĐNE OLAN ETK ĐLERĐ 
 
 

3.1. Gümrük Muhafaza Teşkilatının Kolluk Gücü Olarak Đlişkide 

Olduğu Makam ve Kurumlar 

  

Gümrük Muhafaza Teşkilatı, kolluk gücü olmanın gereği olarak, makamlar ve 

diğer kolluk güçleri ile ilişki içindedir. CMK ve AKY yürürlüğe girmesi ile birlikte 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nın adalet makamları ile arasında ki ilişkiler de yeni bir 

boyut kazandığı görülmektedir. Gerek mülki idare amirleri ve Cumhuriyet 

savcılarıyla ilişkileri gerekse kendi üst amiriyle olan ilişkileri etkin olarak devam 

etmektedir. Ayrıca, diğer kolluk güçleriyle de kanunlarda kendisine verilen yetkiler 

doğrultusunda işbirliği içinde bulunmaktadır. Bu bölümde, söz konusu bu ilişkileri 

genel hatlarıyla açıklamaya çalışacağız.  

 

3.1.1. Mülki Đdare Amiri Đle Olan Đlişkileri 

 Kolluk güçleri görevleri itibariyle mülki idare amirleriyle(illerde vali, 

ilçelerde ise kaymakam) ilişki içindelerdir1. Mülki amirler sorumluluk bölgelerinde 

kolluk güçleri ile sürekli bir ilişki içinde olması idare yönetiminin bir sonucudur. Bu 

ili şkileri belirleyen kanuni düzenlemeler mevcuttur. 5442 sayılı Đl Đdaresi Kanunun 

11. maddesinde,  

a) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve 

teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için 

gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini 

                                                 
1 Adalet Bakanlığı’nın 05.01.2006 tarihli, Adli kolluğun görev, yetki ve sorumlulukları ile 
soruşturmanın gizliliği konulu 98 nolu genelgesinde “CMK’na göre hiçbir merciin Cumhuriyet 
savcıları dışında adli görevleri nedeniyle kolluk amir ve memurlarına emir ve talimat verme yetkisi 
bulunmamaktadır. Bu kanuni düzenleme ile Adalet Bakanı ve mülki idare amirleri de dahil olmak 
üzere hiçbir merciin adli soruşturmalarla ilgili talepte bulunma ve kolluğa emir verme yetkileri 
kalmamıştır.” denilmiştir. 
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istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal 

yerine getirmekle yükümlüdür. 

 b) Memleketin sı nı r ve kı yı  emniyetini ve sı nı r ve kı yı  emniyetiyle ilgili 

bütün i�leri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sa�lar ve yürütür.  

c) �l sı nı rları  içinde huzur ve güvenli�in, ki�i dokunulmazlı�ı nı n, 

tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenli�inin sa�lanması  ve önleyici kolluk yetkisi 

valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları  sa�lamak için vali gereken karar ve 

tedbirleri alı r. Bu hususta alı nan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar 

hakkı nda 66. madde hükmü uygulanı r. 

  d) Jandarma, polis, gümrük muhafaza ve di�er özel kolluk kuvvetlerinin 

bütün ast ve üstlerinin il içine münhası r olmak üzere geçici veya sürekli olarak vali 

tarafı ndan yerleri de�i�tirilebilir ve bundan hemen �çi�leri, Gümrük 

Müste�arlı �ı na bilgi verir. 

�eklinde ifade edilmektedir. 

Ayrıca, aynı Kanunun 18. maddesine göre valiler kolluk amirlerinin sicil 

amiridirler. Bu bağlamda gümrük muhafaza teşkilatı görevlileri de bulundukları 

sorumluluk bölgelerine göre görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler. 

  

Kaymakamlarda, yine aynı Kanunun 31,32,34,37 ve 38. maddelerine göre 

ilçe dahilinde valilerle tanınan yetki ve sorumluluklara benzer yetki ve 

sorumlulukları bulunmaktadır2. 

 

3.1.2. Cumhuriyet Savcısı Đle Olan Đlişkileri 

  

Cumhuriyet savcısı, hazırlık soruşturmasını yönlendirerek, gözetimini ve 

denetimini yapmaktadır. Bu amaçla yazılı olarak adli kolluk amir ve memurlarına 

                                                 
2 Mehmet Firik, “Mülki Amir- Savcı-Adli Kolluk Đli şkileri”, 
(Çevrimiçi)http://icisleri.gov.tr/_cisleri/TurkIdareDergisi/UploadedFiles/MehmetFirik%20111_121.do
c, 21.10.2009. 
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yazılı talimatlar vermektedir. Önemli ve acil durumlarda ise talimat verebilme yetkisi 

sözlü olarak da yerine getirilebilmektedir. Suçun araştırmasını yapan ve bu konuda 

talimatlarını alan adli kolluk görevlisi bir bakıma Cumhuriyet savcısının yardımcısı 

gibi olmaktadır.  Bu bağlılık organik olarak değil i şlevsel olarak bulunmaktadır. Adli 

Kolluk personelinin belirlenmesinde Cumhuriyet Başsavcılıklarından görüş 

alınmasını zorunlu kılan herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 

 

 Cumhuriyet savcılarının, kollukla olan ilişkileri; CMK’na göre soruşturma 

işlemlerinin yapılması, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi ve adli kolluk 

hizmetlerinin denetlenmesi şeklindedir.   

 

3.1.2.1. Soruşturma Đşlemlerinin Yapılması 

 

Soruşturma işlemleriyle, elde edilen delillerden sanığa ulaşılması 

amaçlanmaktadır. Soruşturma evresinde, tüm adli nitelikli soruşturmalar Cumhuriyet 

savcısının denetim, kontrol ve emri altında yürütülmekte ve böylelikle Cumhuriyet 

savcısının, soruşturma evresinin gerçek anlamda idarecisi konumuna getirilmesinin 

sağlanmaktadır. Böylece soruşturmaların daha kapsamlı yapılması, hızlandırılması 

sağlanarak, özellikle hukuki yanlışlık ve noksanlıklara yer verilmemesi suretiyle 

veya en aza indirilerek kovuşturma aşamasında yaşanan aksaklıkların önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. Bunun sonucunda, iyi hazırlanmış bir dosyayla duruşmaya 

başlanması, duruşmanın mümkün olduğunca kesilmeksizin devam etmesini, 

dolayısıyla adaletin daha çabuk yerini bulmasını yardımcı olacaktır3. 

 

3.1.2.2. Değerlendirme Raporlarının Düzenlenmesi 

 

 Cumhuriyet savcısı ile kolluk arasında ki ilişkinin karşımıza çıktığı başka bir 

alanda değerlendirme raporunun düzenlenmesidir. CMK’un 166. maddesinde, her 

yılın sonunda Cumhuriyet savcıları tarafından o yerde ki adli kolluk görevlileri 

                                                 
3 Mehmet Firik, “Mülki Amir- Savcı-Adli Kolluk Đli şkileri”, 
(Çevrimiçi)http://icisleri.gov.tr/_cisleri/TurkIdareDergisi/UploadedFiles/MehmetFirik%20111_121.do
c, 21.10.2009. 
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hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek mülki idare amirliğine gönderileceği 

hüküm altına alınmıştır. AKY’nin 11. maddesine göre, Cumhuriyet başsavcılarının 

bulundukları yerde ki adli kolluk sorumluları hakkında her yılın sonunda bir 

değerlendirme raporu düzenlemektedirler. Düzenlenen bu değerlendirme raporları 

sicil amirliklerine verilmek üzere illerde valilere, ilçelerde ise kaymakamlara 

gönderilmektedir. Bu değerlendirme raporları ile adli kolluk görevlilerinin 

soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde ki ehliyeti, yaptıkları işlemlerde ki 

çalışkanlıkları, iş disiplinleri ve başarıları durumları değerlendirilmektedir. 

Değerlendirme raporu hakkında, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Merkez ve 

Taşra Teşkilatı Kaçakçılık, Đstihbarat, Narkotik ve Operasyon Birimleri ile Adli 

Kolluk Görevlilerinin Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 21. maddesinde de 

“Cumhuriyet Başsavcılıklarınca adli kolluk sorumluları hakkında her yılın sonunda 

düzenlenecek değerlendirme raporları bu birimlerde görev alacak personelin 

sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınır” denilmiştir. Değerlendirme raporları ile 

ilgili adli kolluk görevlisinin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınacağı da 

belirtilmektedir. 

 

 Ayrıca, birden fazla Cumhuriyet başsavcılığının yetki alanında faaliyet 

gösteren adli kolluk sorumlusuna ait rapor, diğer yerlerde ki Cumhuriyet 

başsavcılarının da görüşü alınarak, adli kolluk birimin merkezinin bulunduğu yer de 

ki Cumhuriyet başsavcısı düzenlemektedir4. 

 

3.1.2.3. Adli Kolluk Hizmetlerinin Denetlenmesi 

 

 AKY’nin Adli Kolluk Hizmetinin Denetimi ile ilgili bulunan kısmının 13. 

maddesine göre, Cumhuriyet başsavcısı ve Cumhuriyet savcıları, adli kolluk 

görevlileri tarafından yerine getirilen adli işlemleri her zaman denetleme, gerekliği 

gördüğünde yürütülmekte olan soruşturma evrakını ilgili adli kolluk biriminde 

inceleme, soruşturma evrakında eksik gördüğü takdirde eksikliğin giderilmesini 

                                                 
4 Mehmet Firik, “Mülki Amir- Savcı-Adli Kolluk Đli şkileri”, 
(Çevrimiçi)http://icisleri.gov.tr/_cisleri/TurkIdareDergisi/UploadedFiles/MehmetFirik%20111_121.do
c, 21.10.2009. 
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isteme ve ya soruşturma evrakı ile soruşturmaya taraf olanları incelediği anda ki 

haliyle Cumhuriyet başsavcılığına intikalinin gerçekleştirilmesi talimatı 

verebilmektedir. Ayrıca, gözaltına alınacak kişilerin gözaltında tutulacakları 

nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, buralarda bulunan kişilerin durumlarını, 

gözaltına alınma sürelerini, gözaltına alınma ile ilgili olan tüm kayıt ve işlemleri 

denetleyebilmektedirler. Sonucu da nezarethane defterine kaydeder. 

 

Aynı durum, YGAĐAY’nde de ele alınarak, nezarethane ve ifade alma 

odalarının denetiminin nasıl yapılacağının açıkça yazılmıştır. Yönetmeliğin 26/2. 

maddesinde, Cumhuriyet Başsavcıları veya görevlendirecekleri Cumhuriyet 

savcılarının adlî görevlerinin gereği olarak nezarethaneleri, varsa ifade alma 

odalarını, gözaltına alınan kişilerin durumlarını, gözaltına alınma sebep ve sürelerini, 

gözaltına alınma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri araştırıp inceleyecekleri, sonucunu 

“Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Deftere” kaydedecekleri belirtilmiştir.  Đlk 

defa bu şekilde ele alınması ile uygulamadaki bu sıkıntılar giderilmeye çalışılmıştır. 

 

Böyle bir uygulama ile yapılan bu inceleme ve araştırmalar sonucunda tespit 

edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve kusuru görülen 

yetkililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılmasına olanak sağlayacaktır. 

 

3.1.3. Kendi Đçinde Üst Đdare Amiri Đle Olan Đlişkileri 

 

CMK, adli kollukla ilgili düzenleme yaparken adli kolluğun bağlı olduğu 

kolluk gücünün bir parçası olduğunu ve adli görevlerin haricindeki hizmetlerde, 

üstlerinin emrinde görev yapmakta olduklarını, 164/3. maddende “Adlî kolluk, 

adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerinin emrindedir” hüküm altına 

almıştır. Bu durum AKY’nin 5. maddesinde ki adlî kollukla ilgili düzenleme ve 

uygulamalarda başlığı altında da belirtilmiştir. Şöyle ki;  

  
Adlî kollukla ilgili düzenleme ve uygulamalarda aşağıdaki genel esaslara 

uyulur:  
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“… Adlî kolluk, bağlı bulunduğu kolluk teşkilâtının bir parçası olup, öncelikli 

görevi, karşılaştığı suçun işlenmesini önlemektir.  

Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili emir ve talimatlar zorunluluk 

bulunmadıkça, kolluk birimlerinin aralarındaki işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının 

görev ve yetki alanları gözetilerek verilir.  

Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde üstlerinin emrindedir. 

Adlî kolluk görevlileri, kadrolarında yer aldıkları birimlere mevzuatla 

verilmiş ve adlî görev kapsamı dışında kalan diğer görev ve hizmetleri de yerine 

getirirler.  

 Adlî kolluk görevlilerinin özlük hakları, bağlı oldukları teşkilât tarafından 

yürütülür.”   şeklinde hüküm altın alınarak adli kolluğun fonksiyonel bir ayrılma 

olduğu ve buna göre hareket edilmesi gerektiği hüküm altın alınmıştır5. 

 
Adalet Bakanlığı’nın 05.01.2005 tarihli 98 nolu Bakanlık Genelgesinde de bu 

durumu açıklanmaya çalışılmıştır. Şöyle ki; hiyerarşik bir teşkilatlanma yapısına 

sahip olan kolluğun başında bulunan en üst derecedeki amirlerinin; yönlendirme, 

emir ve sicil verme, gözetim ve denetim yetkisini hâiz bulundukları belirtilmiştir. 

Ayrıca, bu yetkilerini adlî kolluk görevinde bulunanlara karşı da kullanacakları ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla, kollukta mevcut yapı itibarıyla organik bir bölünmenin 

olmadığı sadece görevlerin daha etkili ve verimli yürütülmesi için fonksiyonel bir iş 

bölümünün yapıldığı, belirtilmiştir. Bununla birlikte, Gümrük Muhafaza Müdür ve 

Amirleri de konumları, yetki ve sorumlulukları gereği emrinde bulunan personelin, 

görevlerini usulüne göre yapmalarını temin etmek, bu görevlere ilişkin işlemleri 

denetlemek ve tespit ettikleri eksiklikleri giderilmesi amacı ile gerekli tedbirleri 

almakla yükümlüdürler.  

Soruşturmanın gizliliği ilkesi CMK’nda kabul edilmiş, bunun ihlal edilmesini 

de suç saymıştır. Bu durumda adli kolluk görevlisi, adli kolluk olmayan üst amirine 

gelen ihbar ve şikâyetleri verememektedir. Bu uygulama bazı sakıncaları da 

beraberinde getirmektedir. Bu sakıncaların önlenmesi amacıyla, soruşturmanın 

                                                 
5Mehmet Firik, “Mülki Amir- Savcı-Adli Kolluk Đli şkileri”, 
(Çevrimiçi)http://icisleri.gov.tr/_cisleri/TurkIdareDergisi/UploadedFiles/MehmetFirik%20111_121.do
c, 21.10.2009. 
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gizlili ği ilkesi adı altında bilginin kolluk amirine ve mülki amire verilmemesi, idari 

tedbirleri, genel asayişi ve güvenliğin sağlanmasını etkileyecek boyutta olmamalıdır. 

Yani, genel güvenliğin, asayişin sağlanmasına yönelik olarak ihtiyaç hissedilen 

bilgiler üst amire verilebilmektedir. Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde 

soruşturma dosyasının içeriği hakkında ayrıntı içermeyen olaya ait bilgileri mülki 

idare amirlerine ve kendi üstlerine iletebilmektedirler6. 

3.1.4. Diğer Kolluk Güçleri Đle Olan Đlişkileri 

 

Ülkemizin coğrafi konumundan dolayı, gümrüklerde hem yoğun transit mal 

ve hizmet geçişinin hem de yoğun bir yolcu trafiği yaşanmaktadır. Bu yoğunluktan 

dolayı transit taşımacılık ile yolcu geçişlerinin kontrol altına alınabilmesi amacıyla 

gerektiğinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kaçakçılıkla mücadelede 

yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşları arasında yetki ve görev paylaşımının 

ayrıntılı bir şekilde sağlanarak, birlikte işbirliğine gidilmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Bununla birlikte, sınır güvenliği ve sınırlarımızın korunması devletin ana 

sorumlulukları arasında bulunmaktadır. Ülkemizde bu görev; hudut kapılarında 

Đçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, eşya giriş ve çıkışlarında Başbakanlık–

Gümrük Müsteşarlığı, hudut kapısı dışındaki kara sınırlarında Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, deniz sınırlarında ise Sahil Güvenlik 

Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir.  

 

 Gerek sınır güvenliği gerekse kaçakçılıkla mücadele de etkinliğin ve 

verimliliğin sağlanabilmesi için gümrük muhafaza ve diğer kolluk güçleri arasında 

yeterli seviyede işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu işbirliği, 

485 sayılı KHK’nin 2/h.maddesinde, “(g) bendinde belirtilen yer ve sahaların 

dışında kalan yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirli ği içinde olarak 

asli görevi olan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini 

yerine getirmektedir.” şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca, GMGY’nin 113. maddesi ile 

                                                 
6 Mehmet Şimşek, Adalet ve Kolluk Đli şkilerinin Jandarma Teşkilatı Açısından 
Değerlendirilmesi: Avrupa’da ve Türkiye’de Kolluk-Adal et Đlişkileri , Ankara, 2005, s.79-95. 



87 
 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Kaçakçılığa Konu Organize 

Suçlarla Mücadeleye Đli şkin Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 24. maddesinde de, 

“Uyuşturucu ve silah, mühimmat kaçakçılığı gibi Devletin genel güvenliğini 

ilgilendiren olayların ve terör bağlantılı organize suçların takip ve tahkiki, olayın 

geçtiği yere göre Emniyet veya Jandarma Teşkilatı ile müşterek olarak yürütülür; 

diğer durumlarda ise ihtiyaç duyulduğunda kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve 

soruşturmasıyla görevli kuruluşlarla işbirli ği yoluna gidilir.”  ele alınmıştır. Bunlarla 

birlikte, AKY’nin 5. maddesinde de “Cumhuriyet savcılarınca, adlî görevler ile ilgili 

emir ve talimatlar zorunluluk bulunmadıkça, kolluk birimlerinin aralarındaki 

işbölümü ile kolluk teşkilâtlarının görev ve yetki alanları gözetilerek verilir .” 

şeklinde yer almıştır. 

 

 Görev alanlarının farklı olmasında dolayı kolluk güçlerinin de farklı isimler 

altında toplanması da kaçınılmaz olmaktadır. Kolluk güçleri, kendi sorumluluk 

bölgelerinde birbirlerine gerekli yardımı yapmakla yükümlüdürler. Birbirlerinin 

sorumluluk bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucu elde edilen bilgileri birbirlerine 

bildirirler7.Gerektiğinde gümrük muhafaza görevli bulunduğu yerde diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla ortak operasyonlar düzenleyebilmektedir. Görev alanı 

sadece gümrük sahayla sınırlı olmadığından Gümrük Muhafaza hem kendi(adli 

kolluk ve diğer müdürlükler arası) içinde hem de diğer kolluk güçleriyle koordineli 

çalışarak görevlerini yapmaktadırlar. Gümrük Muhafazanın müdahil olduğu alan 

haber verilmek üzere jandarma bölgesi ise jandarmayla ya da bu alan polis bölgesi 

ise emniyetle birlikte hareket edilmektedir.  

 
 3.2.5607 Sayılı KMK Đle Yapılan Düzenlemeler 
 

 
 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren; 5607 sayılı KMK, dış ticaret işlemlerindeki uygulamaları gümrük açısından 

değerlendirerek hem yasal olan ticareti kolaylaştırmak hem de yasal olmayan ticareti 

engelleyerek; kaçakçılığı önlemeyi hedefleyen; bunu da, Anayasa, diğer kanunlar ve 
                                                 
7 M.Bedri Eyılmaz, “Demokratik Ülkelerde Kolluk Güçleri Arasında Yetki ve Görev Alanı Paylaşımı: 
Türkiye Örneği”, (Çevrimiçi)http://www.pa.edu.tr/index.php.?pid=359,20 Mayıs 2010.  
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uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştirilmesini amaçlayan düzenlemelerin 

mevcut olduğu kanundur.  Ayrıca, 5607 sayılı Kanun, 4458 sayılı Kanun ile CMK ve 

diğer Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, yönetmelikler ve yönergeler 

dahilin de Gümrük Muhafaza Teşkilatına verilen görevleri yerine getirilmesini 

sağlayacak yetkilerin bulunduğu özel ceza kanunudur. 

 

 3.2.1. 5607 Sayılı KMK Kabul Ediliş Sebepleri  

 

Yürürlüğe girdiği dönemin ekonomik şartlarına göre hazırlanmış olan ve bu 

ekonomik sebeplerden dolayı korumacı bir yapıda olan 1918 sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine Dair Kanun, değişen ekonomik koşullara ve AB ile oluşturulan Gümrük 

Birli ği’ne uyum sağlanması amacıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Yerine 4926 sayılı 

KMK kabul edilmiştir. 4926 sayılı Kanun’la, ekonomik suça ekonomik ceza gibi 

kavramlarla günümüzü yakalamak, ticaretin önünü açmak, kaçakçılıkla etkin bir 

şekilde mücadele etmek, evrensel hukuk normlarına uyum sağlamak, idare ve yargı 

da hızlı bir şekilde sonuç elde edebilmek amacı güdülmüştür. Ayrıca, ekonomik suça 

ekonomik ceza, hızlı sonuç alma, hapis cezalarında azatlım, ithalat ve ihracat 

cezalarında yeniden düzenleme, taşıma aracına sınırlı el koyma, tasfiye sürecini 

hızlandırma ve ön ödeme sistemi gibi düzenlemeler getirilmiştir.8  

 

4926 sayılı Kanunla öngörülmüş olan “ekonomik suça ekonomik ceza” 

düşüncesiyle çok özel durumlar hariç hapis cezasını ortadan kaldırmıştır. Zaman 

içerisinde kaçakçılık fiillerine verilmiş olan cezalara bakıldığında verilen cezaların 

hiçte ekonomik olmadığı görülmüş ve bu açıdan Kanun eleştiriler almıştır. Bunun 

dışında, genel olarak sistematiğindeki sorunlar (kaçakçılık fiillerinin ve cezalarının 

ayrı maddelerde yer alması gibi), teşebbüs ile ilgili hükümlerde açısından karmaşa, 

fer’i faillerin durumlarına ilişkin yetersizlikler ile bazı fiillerin yetersiz ceza 

verilmesi ve ya cezasız kalması gibi nedenlerden dolayı da eleştirilmi ştir. 9 

 

                                                 
8 Öktem, v.d.,a.g.e., s.54. 
9 Haldun Yağan, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/2.html, 12 Ocak 2010. 
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Ayrıca, Kanun gerekçesinde de belirtildiği üzere, 4926 sayılı Kanun’un 

kabulünden sonra AB ile uyum çalışmaları sonucu 2006 yılında çıkarılmış olan 5237 

sayılı TCK’un 5. maddesi ile 5326 sayılı KK’nun 3. maddeleri uyarınca suç ve 

kabahatlere ait düzenlemelerin bu anılan Kanunlarla uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı 

doğmuştur. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan hareketle 4926 sayılı Kanunun 

uygulamada tereddüt oluşturan hükümleri de ele alınmıştır. Anılan Kanunlarda yer 

verilmiş olan genel hükümler KMK’ndan çıkarılarak, madde metinleri 

sadeleştirilmi ştir.10 

 

Görüleceği üzere, yeni KMK’nun hazırlanıp yürürlüğe konulmasının esas 

nedeni, Kanununun başta TCK ve KK olmak üzere yeni ceza mevzuatına uyum 

sağlanmasıdır. Böylelikle, 5607 sayılı Kanunla, mülga olan önceki kanunların 

günümüz ceza kanunlarına uyum sağlanması ile artan kaçakçılık fiillerinin önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. 

 

3.2.2. Gümrük Muhafaza Teşkilatı Açısından Değerlendirilmesi 

 
AB’ne geçiş süreci içinde en önemli düzenlemelerden biri de birey hak ve 

özgürlüklerine dayalı olarak etkinlik, verimlilik, saydamlık ve hesap verilebilirlik 

esasında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmaları bulunmaktadır. 

Ülkemizin, AB ile tam üyelik müzakere sürecinde olmasından dolayı Türk Gümrük 

Đdaresi’nin de yeniden yapılandırılması söz konusu olmuştur. 

CMK’un adli kolluğa ilişkin düzenlemeleri ile AKY, Gümrük Muhafaza ile 

adli makamlar arasında ilişkilerde bazı değişiklere sebep olmuştur. Ancak, bu ilişki 

kolluk güçlerinin mevcut teşkilat yapıları ve bütünlükleri bozulmadan Cumhuriyet 

Başsavcıları ile kolluk güçleri arasında sınırlı fonksiyonel bir şekilde belirlenmiştir. 

CMK ve AKY göre adli kolluk personeli ifade edilmektedir.  

 

 

                                                 
10 Haldun Yağan, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/2.html, 12 Ocak 2010. 
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 3.2.3. Sahip Olduğu Yetkiler Açısından Değerlendirilmesi 

 

 Kaçakçılık kanunlarının isimlerinde ki değişiklik söz konusu kanunların 

içerikleri hakkında bilgi vermektedir. 1918 sayılı Kanun ve daha önce ki kanunların 

başlıkları “ kaçakçılığın men’i ve takibi” şeklinde iken 4926 sayılı Kanun ve 5607 

sayılı Kanunlarda  “kaçakçılıkla mücadele” başlığına yer verilmiştir.11 Kaçakçılık 

Kanunu, kaçakçılık suçlarını ve cezalarını düzenleyen bir özel kanun olmakla birlikte 

kaçakçılığın önlenmesi ve izlenmesi konularında da birçok düzenlemeleri 

içermektedir. Kaçakçılık suçu meydana gelmeden önleyici tedbirlerin alınması 

yerinde olmaktadır.  

 

 5607 sayılı Kanun ile Gümrük Muhafaza Teşkilatının çeşitli kanunlardan 

doğan yetkileri bir bütünlük içinde ele alınarak sistematiğe bağlanarak açıklayıcı 

olunmaya çalışılmıştır. Usul hükümleri bölümünde; arama ve elkoyma, kaçak eşya 

naklinde kullanılan taşıta elkoyma, müsadere, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ile 

çeşitli hükümler bölümünde ise kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli 

olanlar, kontrollü teslimat ve silah kullanma yetkisine yer verilmiştir12.  

 

  Soruşturma kavramı yerine araştırma kavramı kullanılmıştır. Soruşturmaya 

esas olan arama, elkoyma gibi düzenlemeler azaltılarak, bu konularda 5271 sayılı 

Kanuna atıfta bulunulmuştur. Müsadere ilgili madde de kapsamlı olarak ele alınmış 

ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin madde konulmuştur. Yeni Kanunun 

getirdiği yeniliklerin en dikkat çekici olanlarından bir tanesi ise kontrollü teslimat ile 

ilgili düzenlemedir. 

 

Mülga 1918 sayılı Kanun’da dağınık halde bulunan aramalar ile ilgili değişik 

maddeler mülga 4926 olduğu gibi 5607 sayılı Kanunda da bir araya getirilmiş ve 

“Aramalar” başlığı altında düzenlenmiştir. Aramalarda yetkili olanlara ilişkin olarak 

mülga 4926 sayılı Kanunun 17/1. maddesinde yer alan “16. madde de sayılanlar bu 

                                                 
11 Haldun Yağan, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/2.html, 12 Ocak 2010. 
12 Haldun Yağan, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”, 
(Çevrimiçi)http://www.gumrukkontrolor.org.tr/Yayinlar/Dergiler/53/2.html, 12 Ocak 2010. 
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Kanuna göre aramaya yetkilidir” hüküm 5607 sayılı Kanunda bulunmaktadır. 5607 

sayılı Kanuna göre aramaya yetkili olanlar, 5271 sayılı Kanuna göre Cumhuriyet 

savcısı ile emrinde bulunan adli kolluk personelinde bulunmaktadır.13  

 

5911 sayılı Kanun’un 71/1. maddesinin göre kanun koyucu tarafından 5607 

sayılı Kanun’un ilk düzenlemesinin aksine mülga 4926 sayılı Kanuna dönüş 

yapıldığı görülmektedir. Bu düzenleme ile 5607 sayılı Kanun’un genel amacına 

uygun olarak kaçakçılıkla mücadele etmede etkinlikle beraber yaptırım gücü de 

arttırılmak istenmiştir.14 

 

3.3. Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Tasarısının Genel Olarak Değerlendirilmesi 

 

Gümrük Teşkilatında, gerek mevzuat açısından gerekse yapılanma açısından 

değişiklere gidilmektedir. Bundan amaç, AB uyum amacıyla yapılacak değişikler ve 

değişen ekonomik dengeler etkili olmaktadır. Bazı Kanun ve KHK Değişiklik 

Yapılamasına Dair Kanun Tasarısı ile gümrüklerde, iç denetim mekanizması 

oluşturulması, gümrük kapılarının modernleştirilmesi ve gümrük işlemlerinin 

sadeleştirilmesi düşünülmektedir. 

Bu Kanun Tasarısı ile gümrük, gümrük muhafaza, kontrol ve tasfiye 

hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve kaçakçılıkla mücadele etmek üzere, Gümrük 

Müsteşarlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 

düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Tüm bu hususlar çerçevesinde, Gümrük Müsteşarlığı da Türk kamu idaresinin 

bir parçası olarak, kamu yönetiminin örgütlenme biçiminin ve hizmetleri yerine 

getirme anlayışının yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında yeniden 

yapılandırmaya tâbi tutulacak bir idare birimidir. Özellikle, gümrük idaresi 

yapılanmasında yapılacak değişiklikler, birçok kamu ve özel sektör kurum ve 

                                                 
13 Sönmez,a.g.e., s.187. 
14 Dilek Taşören, “5911 Sayılı Yasanın 71.maddesiyle, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu’nda Yapılan Değişikli ğe Genel Bakış” Gümrük Mü şaviri , Sayı: 21, Ekim 2009,  s.21. 
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kuruluşlarını meşgul eden iş ve idarî yüklerin azalmasına yardımcı olacağından, 

ülkemiz için önemi giderek artan uluslararası rekabet avantajını korumaya da katkı 

sağlayacaktır. Tasarıda, hizmet birimlerinin görevleri belirlenirken, olabildiğince 

netleştirmeye gidilerek aynı görev ve yetkinin birden fazla birime verilmemesine 

özen gösterilmiş, bu suretle 485 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aynı anda iki 

birimin görev alanına giren hususlarda bir birim görevli ve yetkili hale getirilmiştir. 

3.3.1. Merkez Teşkilatına Ait Düzenlemeler 

Müsteşarlık bünyesinde bulunan hizmet birimleri ile ilgili düzenlemelere de 

gidilmiştir. Tasarı ile bu birimlerin isimleri yaptıkları görevleri daha açık şekilde 

ifade etmek üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Genel 

Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tasfiye Đşleri Genel 

Müdürlüğü ve Dış Đlişkiler Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirilmekte; kamu 

yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

işlevlerinde rehberlik hizmetleri de öne çıkarılarak doğrudan Müsteşara bağlı 

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı adıyla yeniden yapılandırılmaktadır. 

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda; gerek gümrük işlemleri gerekse 

kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin tüm verilerin risk analizine tâbi tutularak elde edilen 

sonuçların gümrük kontrolü, kaçakçılıkla mücadele ve sonradan kontrolde etkin 

olarak kullanımı ve bu sonuçlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi mümkün hale 

gelmiştir. Bu şekilde riskli işlemlerin belirlenerek seçici olunması ve bu riskli 

konulara yoğunlaşmayı sağlamak üzere Tasarı ile “Risk Yönetimi ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü” oluşturulmaktadır. 

Müsteşarlığın, 4458 ve 5607 sayılı Kanunlar başta olmak üzere diğer yasal 

düzenlemelerle verilmiş Müsteşarlık teşkilatı dışındaki bazı kuruluşlar üzerinde de 

Müsteşarlığın faaliyet sahası ile sınırlı görev ve yetkileri bulunduğundan, bu görev 

ve yetkilerin etkin şekilde kullanılabilmesine de ele alınmıştır. 
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3.3.2. Taşra Teşkilatına Ait Düzenlemeler 

Gümrük ve Gümrük Muhafaza hizmetlerinin tek bir elden yürütülmesi, 

yönetim organizasyonun gerçekleşmesi, insan kaynaklarının rasyonel kullanılması, 

hizmette verimliliğin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve Müsteşarlık içinde 

bütünlüğün sağlanması amacıyla 2003 yılında Gümrükler Başmüdürlüğü ile Gümrük 

ve Muhafaza Başmüdürlükleri, Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak 

birleştirilmi şlerdir15.  Benzer çalışma günümüzde, Müsteşarlığın taşra teşkilatında 

bulunan Başmüdürlükler bünyesinde ki Gümrük Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza 

Müdürlükleri içinde yapılmaktadır. Gümrük Muhafaza Đdaresinin “önleyici” görevi 

ile gümrük Đdaresinin “gümrük işlemlerini uygulama” görevlerinin karşı karşıya 

gelmesi durumu sıkıntı oluşturan bir durumdur. Bu da iş akışında kopuklara neden 

olacaktır.  Bu şekilde taşra teşkilatında ki iki başlılık kaldırılarak, idari kapasite 

güçlendirilmiş olacak, idareye etkililik, ekonomik ve verimli çalışması sağlanarak, 

etkinlik kazandırılmış olunacaktır. Aynı başmüdürlükte iki ayrı idarenin varlığı 

mevcut durumda sorunlar yaratmakta ve birleştirme ile bunun önüne geçme 

hedeflenmektedir. Tasarıyla, Gümrük Müdürlüğünün uygulamacı kimliği ile Gümrük 

Muhafaza Müdürlüğünün kaçakçılıkla mücadeleci kimliği bir kurum olarak 

karşımıza çıkacağı gibi tam yetkiye sahip tek bir müdürün idaresinde olan personelin 

yaptırım gücü artacak, etkili idareci verimliliği artıracak, iş akışını optimum seviyede 

olması sağlanacaktır. Diğer kurumlarla olan ilişkilerde de iki başlılık kaldırılarak 

daha etkin bir şekilde iletişim sağlanmış olacağı düşünülmektedir16.  

Tasarı da başmüdürlüklerin genel durumları da ele alınmıştır. Müsteşarlığın 

taşra teşkilatının günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi amacıyla Gümrük 

Müsteşarlığı, 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 

ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine uygun olarak Müsteşarlığa bağlı, bölge esasına göre çalışan her türlü 

                                                 
15 Öktem, v.d.,a.g.e.,s.52. 
16 Ayşe Sevim ERĐLHAN, “Başmüdürlüklere Bağlı Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin 
Birleştirilmesi Üzerine”, Gümrükte Uzman Görüş, Sayı:22, Temmuz- Eylül 2009, s.52-55. 
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kapsam ve nitelikte taşra teşkilatı kurmaya yetkili kılınmakta ve bu çerçevede bölge 

düzeyinde görev yapan başmüdürlükler bölge müdürlüğüne dönüştürülmektedir. 

3.3.3.Gümrük Muhafaza Teşkilatı Açısından 

 

3.3.3.1. Genel Olarak 

Gümrük Muhafaza’yı ilgilendiren esas kısımlara bakıldığında, Müsteşarlığın 

görevleri arasında; “Münhasıran gümrüklü yer ve sahalarda, gerektiğinde Türkiye 

Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde ilgili kuruluşlarla işbirli ği yapmak suretiyle 

kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak, gümrük muhafaza ve adlî kolluk 

görevlerini yerine getirmek, Müsteşarlık personelinin silah taşıma, bulundurma ve 

kullanımına ilişkin işlemler ile çalışma ve resmi kıyafet giymelerine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, Gümrüklü yer ve sahalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

arasında koordinasyonu sağlamak, işbirli ği yapmak ve kamu düzeninin bozulmasını 

önleyecek tedbirleri almak, Gümrük işlemleri ve kaçakçılıkla ilgili veri bankaları 

oluşturmak, kaçakçılık fiilleri ile ilgili verileri toplamak, saklamak ve bu verileri risk 

analizlerine dayalı olarak gümrük kontrolü, kaçakçılıkla mücadele ve sonradan 

kontrol kapsamında kullanmak veya işleme tâbi tutmak.” bulunmaktadır. 

 3.3.3.2. Gümrük Muhafazanın Görevleri ile Đlgili Düzenlemeler 

 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün görevleri belirlenirken 5607 

sayılı Kanunun vermiş olduğu kaçakçılığı önleme ve mücadele görevi ve 5271 sayılı 

Kanunla verilen adlî kolluk görevleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamında, 

teknik araçlarla izleme ve iletişimi tespit etmek, bilimsel ve teknik yöntemleri 

kullanarak bilgi toplama, ulusal ve uluslararası bilgi akışına dayalı veri tabanları 

oluşturarak bu bilgileri kullanmak, değerlendirmek, operasyonlar yapmak, gümrüklü 

yer ve sahalarda kamu düzenin bozulmasını önleyici tedbirler almak, buraların takip 

ve muhafazasını sağlamak ile gümrük işlemlerinin sonuçlanmasının teminine yönelik 

düzenleme yapılmıştır.  
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 Bu düzenleme sonucu, Müsteşarlığın hizmet birimleri arasında yer alan 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün görevlerine Tasarının 7. maddesinde yer 

verilmiştir. Bu maddeye göre; 

“1)Gümrüklü yer ve sahalarda kamu düzeninin bozulmasını önleyecek 

tedbirleri almak; buraların takip ve muhafazasını sağlamak; gerektiğinde 

müdahalede bulunarak durumu adlî mercilere intikal ettirmek, 

2) Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve 
diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların 
muhafazası ile gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden 
buralardan çıkmalarını önlemek. 

3) Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 
Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirli ği yapmak suretiyle kaçakçılığı 
önlemek, izlemek ve soruşturmak. 

4) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla, 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun; 135. maddesine göre iletişimi tespit etmek, dinlemek ve 
kayda almak, 140. maddesine göre teknik araçlarla izleme yapmak ve gerektiğinde 
yetkili kurumlarla işbirli ği yapmak. 

5) Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde kişi, eşya ve taşıtların 
kaçakçılıkla mücadele kapsamında takibini yapmak. 

6) Kaçakçılıkla mücadele için bilimsel ve teknik yöntemler de kullanmak 
suretiyle bilgi toplayarak gerekli araştırma, soruşturma ve operasyonları yapmak, 
taşra teşkilatının yapacağı operasyonları koordine etmek, gerektiğinde taşra teşkilatı 
ile müşterek operasyon yapmak. 

7) Kaçakçılıkla mücadele amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 
işbirli ği yapmak, bilgi değişiminde bulunmak, protokoller hazırlamak ve uygulamak, 
gerektiğinde müşterek operasyonlar yapmak. 

8) Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla ulusal ve uluslararası bilgi 
akışına dayalı veri tabanları oluşturmak, verileri işlemek, değerlendirmek ve risk 
analizi çerçevesinde kullanılabilecek nitelikte olanları Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürlüğüne iletmek. 

9) Adlî kolluk görevini yerine getirmek ve Müsteşarlık adlî kolluk 
personelinin çalışma usul ve esaslarını belirlemek. 

10) Gümrük muhafaza personelinin çalışma, silah taşıma, bulundurma ve 
kullanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek. 
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11) Kriminal laboratuarlar kurmak ve çalışmalarını düzenlemek. 

12) Müsteşar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.” şeklinde 
düzenlenmiştir. 

 Belirtilen görevlerden de anlaşılacağı üzere adli kolluk üzerine yapılan 

düzenlemelerle CMK ve AKY’ne uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu 

görevlerin daha kapsamlı olarak ele alındığı görülmektedir. 

 3.3.3.3. Silah Bulundurma ve Kullanma Yetkisine Ait Düzenleme 

Müsteşar, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü, Gümrük Muhafaza Genel 

Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Gümrük ve 

Muhafaza Bölge Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Müdürü, Gümrük Muhafaza 

Kaçakçılık ve Đstihbarat Müdürü, Gümrük ve Muhafaza Müdür Yardımcısı, Gümrük 

Muhafaza Bölge Amiri, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Đstihbarat Eksperi, 

Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru genel kolluk kuvveti 

personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahiptir. Bu 

personellerin kullanacağı silah ve cephane Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü 

tarafından temin edileceği belirtilmiştir. 

Bu şekilde, bu yetkiye sahip personel ve sınır kapılarında güvenliği sağlamak 

ve kaçakçılıkla mücadele etmekle görevli gümrük muhafaza personelinin silah 

taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisi açık bir şekilde belirtilerek silah ve cephane 

teminine ilişkin hükümlere yer verilmiş olmaktadır. 

3.3.4. Personel Açısından Yapılan Düzenlemeler 

Personel açısından yapılan düzenlemelerde, uzmanlaşmaya fırsat verilmeye 

ve personel yetersizliğinin önüne geçilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu Kanun 

Tasarısında, belirtilmiş olan şartları taşıyan yeni personelin kadro sayısı 

sınırlamalarına tâbi olmaksızın, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl 

içinde atanmaları düşünülmektedir. 
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3.3.4.1. Genel Olarak 

 

Bu Kanunda; kadro karşılığı personel çalıştırılmasına ilişkin hükümler 

düzenlenmektedir. Bu düzenlemelerle, AB’ye geçiş sürecinde Başbakanlığa bağlı 

Müsteşarlıklar içerisinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin uygulamanın 

yapılmadığı tek Müsteşarlık Gümrük Müsteşarlığı’dır.  Böylelikle, DPT, Hazine ve 

Dış Ticaret müsteşarlıklarında yer verilen bu uygulamaya Gümrük Müsteşarlığında 

da geçilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme ile nitelikli personel kaybının önlenmesi 

ve Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluşlarında aynı statüde görev yapan personel 

arasında özlük hakları yönünden var olan eşitsizliğin giderilmesi hedeflenmiştir. 

Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, uluslararası düzeyde gümrük 

mevzuatının teknik niteliğe bürünmesi, ülkemizin AB’ne katılım çerçevesinde üyelik 

müzakereleri sürecinde bulunması ve uluslararası ticarette mal çeşitlili ğinin ve 

niteliğinin artması sonucunda istihdam edilen personelde uzmanlaşmaya gidilmesi 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durum karşısında, Gümrük teşkilatının daha etkin 

ve mesleğinde uzmanlaşmış bir kadroya sahip olabilmesi için Tasarıda 

düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelerden biri de “Gümrük Muayene 

Eksperliği”dir ve kadro ihdasında da bu durum dikkate alınarak yeteri kadar kadro 

oluşturulmuştur. Ayrıca, Tasarıda nitelikli personel istihdamını sağlamak ve hizmet 

kalitesini artırmak amacıyla, yatay geçişlere belirli kıstaslar konulmuş, personel 

ihtiyacının kurumda etkinliği artıracak şekilde karşılanmış ve gümrük idaresinin 

kendi içinde yenilenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmak suretiyle mevcut 

personelin bu haktan yararlanmasına imkân verilmeye çalışılmıştır. 

3.4.4.2. Gümrük Muhafaza Personeli Açısından 

 Tasarı ile mevcut personel sayısının Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gümrük 

idarelerinde çalışan personel düzeyine getirilmesi amaçlanmıştır. Ondört yıllık 

süreçte dış ticaret hacminde on katından fazla artış gerçekleşmiş olmasına rağmen, 

personel sayısı azalmıştır. Dolayısıyla, gümrük hizmetlerinin yükünü ve 

çeşitlili ğindeki artışı karşılamak, bunları istenilen hız ve seviyede yürütebilmek için 

Gümrük teşkilatında çalışan personel sayısının da artırılması zorunlu görülmektedir.  
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Bununla birlikte, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün, özellikle taşra 

teşkilatında adlî kolluk görevlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için nitelikli ve 

dinamik personel ihtiyacı bulunmaktadır, bunun için gerekli personel ihtiyacını 

karşılanması amaçlanmaktadır.  

 Ayrıca, Gümrük teşkilatının daha etkin ve mesleğinde uzmanlaşmış bir 

kadroya sahip olmak için “Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Đstihbarat Eksperliği” 

kadrolarına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. Böylelikle, nitelikli ve uzmanlaşmış 

personel istihdamını gerçekleştirilmi ş olacaktır. Bu düzenleme de, Müsteşarlık 

merkez ve taşra teşkilatında en az dört yıllık eğitim veren ve Müsteşarlıkça 

belirlenecek fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanan yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak kaydıyla 

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve Đstihbarat Eksperi çalıştırılacağına yer verilmiştir. 

3.3.5. Diğer Mevzuatlarda Yapılan Düzenlemeler 

Genel anlamda, bu Kanunla yapılan düzenlemelere paralel olarak diğer ilgili 

olan mevzuatlardan kaldırılan veya değiştirilen hükümler ile yeniden yapılanmanın 

gerektirdiği kadro düzenlemeleri hükme bağlanmaktadır. 

3.3.5.1.Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Yapıl an 

Düzenlemeler  

 Bu madde ile 2313 sayılı UMMHK’un, 20. ve 21. maddelerinde yer alan 

uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak cins 

ve miktarlarda uyuşturucu madde verilecek kuruluşlar arasında, kaçakçılıkla 

mücadele ile görevli Müsteşarlık Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün de yer 

alması amaçlanmaktadır.  Böylelikle, yakalanan uyuşturucu maddelerin bir kısmının 

köpek eğitiminde kullanılmasına yasal imkân sağlanması amaçlanmaktadır. 
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 3.3.5.2. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7. 

maddesine göre ateşli silahları ancak özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine 

sahip bulunanlar taşıyabilir veya mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler. Bu 

Kanunun silah taşıma, muafiyet ve istisna başlıklı 45. maddesi ile gümrük muhafaza 

personeli genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve 

kullanmakla yetkilendirilmektedir. 5271 sayılı CMK’nun 164. maddesinde adlî 

kolluk kuvvetleri arasında Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü de sayılmaktadır. 

Buna bağlı olarak benzer nitelikli görev yapan diğer personele tanınan haklardan 

gümrük muhafaza personelinin de yararlandırılması amacıyla 6136 sayılı Kanunda 

düzenlenme yapılması yoluna gidilmiştir. 

3.3.5.3. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Yapılan 

Düzenlemeler 

Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer 

gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile 

gümrüğe sevk edilmesini sağlamak ve gümrük işlemleri bitirilmeden buralardan 

çıkmalarını önleme ve kaçakçılıkla mücadele etme görevi Müsteşarlığa ait 

bulunmaktadır. Bu görevlerden dolayı, deniz ve hava limanlarıyla kara sınır 

kapılarındaki gümrüklü yer ve sahalarda oluşabilecek yetki karmaşasını önlemek 

amacıyla 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 6. maddesinde 

düzenlenme yapılmaktadır. Bu amaçla, 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun 6/2. 

maddesinde yer alan “genel kolluk amirinin” ibaresi “genel kolluk amiri ile Gümrük 

Müsteşarlığı gümrük muhafaza amirinin” ibaresi eklenmiştir. 

3.3.5.4. Diğer Kanunlarda Yapılan Değişikler 

Müsteşarlığın yeniden yapılanması nedeniyle oluşturulan yeni kadro ve 

unvanlara ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde 

düzenlemeler yapılmaktadır. 
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Ayrıca, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanununun 40/1-ç. bendinde bulunan “III- Gümrük koruma mensupları” 

başlıklı alt bendi emeklilik yaşı ile ilgili “ III- Gümrük Muhafaza mensupları: 1- 

Gümrük Muhafaza Memurları 55; 2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60” olarak 

düzenleme yapılmıştır. 

Bu Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle, 18.12.1940 tarihli ve 3944 sayılı 

Kanun ve 16.5.1984 tarihli ve 3007 sayılı Kanun ile 485 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname, 16.5.1984 tarihli ve 3007 sayılı Gümrük Laboratuarlarında Yapılacak 

Tahlillerden Alınacak Ücretler ile Gümrük Mevzuatına Göre Tasfiye Edilecek Eşya 

Hakkında Döner Sermaye Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır.  

3.4. Kaçakçılıkla Mücadelede Teknik Gelişmeler 

 

Gümrükler, dış ticaret ve ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı ülkeler 

açısından önem taşımaktadır. Dünyada ki teknolojik ve ticari gelişmelerle birlikte 

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecide göz önüne alınarak, gümrüğü ilgilendiren birçok 

konuda ilerleme kaydedilmiştir. Son yıllarda gerek gümrük mevzuatında ki 

değişiklikler gerekse gümrükte modernizasyon çalışmaları sonucu dış ticarete 

yönelik işlemlerin AB ile uyumlu hale gelmesi nedeniyle gümrük muhafaza 

işlemlerinde de düzenlemelere gidilmiştir. Merkez ve taşra teşkilat yapısı da ele 

alınarak bu amaçla çalışmalara başlanılmıştır17. AB mevzuatına uyum çerçevesinde 

yapılan yasal düzenlemeler uygulamaya konulması ile birlikte sürekli geliştirme 

gösteren Gümrük Güvenlik Sistemleri ile son yıllarda kaçakçılıkla mücadelede 

etkinlik sağlandığı görülmektedir18. Tüm bu çalışmalar ve teknik olarak 

iyileştirmelerle, sahip olduğu kolluk yetkilerinin daha etkin bir şekilde 

kullanılmasına olanak sağlayarak, aktifleştirmektedir.  

 

                                                 
17 Öktem, v.d., a.g.e.,s.62. 
18 Çardak, a.g.e., s.273. 
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3.5. AB ve Gümrük Birliği Kapsamında Sınır Güvenliği Teşkilatı 

Düşüncesi19 

 

 Son yıllarda AB ile üyelik görüşmelerinin sonuçlarında biri olarak “Entegre 

Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı” karşımıza 

çıkmaktadır. Sınırlarımızın sivil ve profosyonel bir kolluk birimi tarafından 

korunmasını amaçlayan bu plan, tüm AB ülkeleri için Schengen müktesabıtına 

dayanan bir zorunluluktur. Sınır güvenliği için alınacak tedbirler arasında, 

Türkiye’de kara ve deniz sınır güvenliğinin tek elden yürütüleceği, buna bağlı olarak 

da kademeli bir biçimden sınır güvenliğinin askerlerden sivil güvenliğe geçeceği ve 

bunlardan sorumlu Sınır Güvenliği Müsteşarlığı’nın kurulması düşünülmektedir. AB 

ile Đçişleri arasında altı yıl önce Entegre Sınır Yönetimi Projesi başlatılmıştır. Buna 

göre, tüm kara ve deniz sınırlarının korunması sınırların güvenliğini sağlayan mevcut 

birimlerden sivil olacak profosyonel sınır koruma örgütüne geçeceği, bu örgütün bir 

valiye bağlanacağı ve 2012’ye kadar tamamlanması öngörülmektedir20. 

 

 Bu oluşum, Gümrükler Muhafaza Teşkilatının görev ve yetkileri ile 

gelecekteki yapılanmasını yakından ilgilendirecektir.   

 

3.5.1. AB ve Entegre Sınır Yönetimi Ulusal Eylem Planı 

 

 AB müktesabatına göre sınır güvenliği için en iyi uygulama, bunun Đçişleri 

Bakanlığı bünyesinde olacak sivil ve profosyonel bir kolluk kuvveti tarafından 

gerçekleştirileceğidir.  AB müktesabatını içinde yer alan çeşitli Avrupa Konseyi 

Kararlarında ve Schengen müktesabatı ve uygulamalarında üzerinde durulan husus; 

uyuşturucu kaçakçılığı, yasadışı göç ve insan kaçakçılığı ile bu suçlardan gelir 

sağlamakta olan suç örgütleriyle mücadele edilerek, AB dış sınırlarının korunması 

amaçlanmaktadır.  AB göre bu da Đçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilme 
                                                 
19.Đçişleri Bakanlığı,”Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Staretejisinin Uygulanmasına Yönelik 
Eylem Planı Geliştirilmesine Destek Projesi”,  
(Çevrimiçi) http://www.syb.icisleri.gov.tr/ortak_icerik/syb/EntegreSinirYönetimiPlanı_TR.pdf, 10 
Temmuz 2010. 
20 Hasan Oktay Duygun, Sınır Güvenliği Teşkilatı Kuruluyor mu?, Gümrük Dergisi, Ocak-Mart 
2009, s.80. 
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gerekliliği olan, kara ve deniz sınırlarının gözetimi ile hudut kapılarının kontrolü 

görevlerini yapacak profosyonel bir yapılanma içinde askeri olmayan bir kolluk gücü 

tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

 AB ülkelerinin Sınır Güvenliği Teşkilatları ile AB mevzuatı incelendiğinde, 

tüm üye ülkelerin örnek alacağı tek bir sınır güvenliği modeli bulunmamaktadır. Bu 

noktada, ülkemizin her açıdan kendine model alacağı bir oluşum bulunmamaktadır. 

Buradan hareketle, AB’nin bu konuya bakışı, ülkelerin kendi önceliklerine göre 

oluşturacakları sivil ve profosyonel olarak Đçişlerine Bakanlığı bünyesinde olan sınır 

güvenlik birimlerinin kurulması yönündedir21. 

 

 Avrupa Komisyonuna göre ülkemizde sınır güvenliğinin birçok birim 

arasında bölünmüş olduğu ve önemli ölçüde bunun sağlanması için kaynak 

ayırdığıdır. Bunun da AB uygulamalarına uyumlu olmadığı belirtmektedir.  

 

3.5.2. Türkiye ve Entegre Sınır Yönetimi Ulusal Eylem Planı 

  

 Đlerleyen zaman içerisinde, ülkelerin güvenlik alanında değişik düşüncelere 

sahip olması ile birlikte, sınır yönetimi için farklı sistemlerin gelişmesini de 

beraberinde getirmiştir. Daha önceleri, düşmana ve askeri tehditlere karşı ele alınan 

sınır yönetimi, günümüzde yasadışı göç, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, 

silah kaçakçılığı ile mücadeleyi içeren adli boyutu olan bir konu olmuştur. Bunun 

ötesinde sınır yönetimi anlayışı iyi niyetli yolcuların seyahatlerini ve uluslararası 

ticarette malların dolaşımını kolaylaştırıp gerçekleştirilirken, sınır yönetiminde ilgili 

kurumların kendi bünyesinde ve birbirleriyle işbirliği ve koordinasyonunu gerektiren 

bir noktaya gelmiştir22. 

 

Ülkemizde şu anda ki sınır yönetimine göre hudut kapılarında kişilerin giriş-

çıkış ile pasaport kontrolleri Emniyet Genel Müdürlüğü, eşyaların giriş-çıkış 

                                                 
21 A.e.,s.81. 
22 Adem Akman, Đsmail Kılınç, “AB’de Entegre Sınır Yönetiminin Gelişimi ve AB Sürecinde 
Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimine Geçiş Çalışmaları”, 
(Çevrimiçi)http://tid.gov.tr/Makaleler/467ademakman.pdf.,10Temmuz2010. 
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işlemleri ile kontrolleri ve gümrüklü sahalarda ki kolluk görevi, bu sahaların takip ve 

muhafazasından sorumlu olan Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza 

Teşkilatınca yerine getirilmektedir.  Tüm sahillerin, kara ve iç sularımızın (Marmara 

Denizi, Boğazlar, körfezler) korunması ve güvenliğin sağlanması Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nın görevidir23.  Kara sınırlarının kontrolü ve denetimi Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı tarafından yerine getirilmektedir24.  

 

 Türkiye, sınırlarının hem coğrafi yapısından dolayı hem de sınır güvenliği 

açısından AB ülkelerinden farklı bir yapıdadır. Ülkemizin coğrafi yapısının 

çoğunlukla dağlık olması sınır güvenliğinin sağlanmasında olumsuz bir faktör 

olmakla birlikte diğer ülke vatandaşları açısından hem hedef hem de AB ülkelerine 

ulaşmak için transit ülke konumunda bulunmaktadır25. AB ülkelerinin sınır 

güvenliği, uyuşturucu ve ticari eşya kaçaklığı, yasadışı göç ve insan ticareti ile 

mücadeleden ibaret iken Türkiye’de sınır güvenliği bunların yanı sıra terörle 

mücadele etmektedir. Bundan dolayı, sınır güvenliğine sağlanması için alınacak 

koruma tedbirlerinin bu amaca yönelik olması önem taşımaktadır.  

 

 AB müktesabatına uygun olarak kurulacak olan birim; sınır güvenliği ile sınır 

kapılarının güvenliği, kaçakçılık ve yasadışı geçişlerle mücadele, yolcu giriş-çıkış, 

pasaport kontrol ve sahteciliğin önlenmesi işlemeleri, geri gönderme ve sınır dışı 

işlemleri, fiziki tedbirlerin alınması gibi görevleri yürütülmesini sağlayacaktır. Yeni 

yapılanmanın şekline siyasi gücün karar vereceği, kurumlar arası çatışmaya son 

verilerek kaynakların daha verimli halde kullanılacağı ve bu sisteme geçildikten 
                                                 
23 2692 sayılı Sahil Güvenlik Kanuna göre genel olarak denizlerimizde kolluk görevlerinin tamamını 
(kanunlara aykırı fiiller önlemek, suçluları yakalamak ve yakalanan suçluları adli makamlara teslim 
etmek v.b. ) yerine getirmek Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın görevi iken Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’nın deniz hudut kapılarında herhangi bir görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Duygun,a.g.m , s.79. 
24 1988 yılında yürürlüğe girmiş olan 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında 
Kanun’a göre Jandarma Genel Komutanlığı’nın sorumluluğunda bulunan sınırlar Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na devredilmiştir. Ancak bu devir çalışmaları henüz tamamlanmadığından Irak sınırı ile 
Đran sınırının bir kısmında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına bu görevi Jandarma Genel Komutanlığı 
yapmaktadır. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kolluk yetkisi olmadığından bu kapsamda 
yakalanan suçluları sorgulamadan Jandarma ve ya Emniyet güçlerine teslim etmektedir. A.e.,s.81. 
 
25 Adem Akman, Đsmail Kılınç, “AB’de Entegre Sınır Yönetiminin Gelişimi ve AB Sürecinde 
Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimine Geçiş Çalışmaları”, 
(Çevrimiçi)http://tid.gov.tr/Makaleler/467ademakman.pdf.,10Temmuz2010. 
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sonra yetki ve sorumlulukların devrinin günün koşullarına göre değerlendirileceği 

amaçlar arasında yer almıştır.  

 

3.5.3. Gümrük Müsteşarlığı Açısından Entegre Sınır Yönetimi Ulusal 

Eylem Planı 

 

 Bu yeni yapılandırmaya göre Gümrük Muhafaza’nın görev ve 

fonksiyonlarının nasıl etkileneceğinin açıklığa kavuşması gerekmektedir.  Bu 

yapılanmanın bir parçası mı olacak yoksa kolluk gücü olarak yetkilerini devredecek 

mi yoluna devam edeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Söz konusu yapılanmanın 

içeriği incelendiğinde, gümrük gözetimi ve denetimi görevlerinin sınır güvenliğinden 

çok eşya ve araç kontrolüne yönelik olmasından dolayı bu yapılanmanda yer 

almasına gerek bulunmadığıdır26. Başka bir ifade ile yeni kurulacak birimin 

faaliyetleri ile Gümrük Müsteşarlığı’nın yerine getirmekte olduğu hizmetlerden farklı 

olarak değerlendirildiği ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün bu oluşum 

içinde yer almasının düşünülmediği görülmektedir.  

 

 AB ülkelerinde uygulandığı gibi gümrük görevlileri hudut kapılarında eşya 

ile araçların denetim ve muayenesinin kontrolünde aşamasında yer almaktadır. 

Ancak, ortak alanlarda çalışılacak olmasından dolayı iyi işleyen bir eşgüdümün 

sağlanması gerektiği ve bu yeni oluşuma verilecek yetkiler ile Gümrük Muhafaza 

Genel Müdürlüğünün yetkileri incelenerek kanuni olarak uyumlaştırılmalıdır.  

  

 Ülkemizde sınır koruma ve gözetiminde bulunan mevcut birimlerin “Entegre 

Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı” nda 

uygulanabilirlik görmedikleri ve bu planı sahiplenmedikleri ile hazırlayan birimle 

aktif bir şekilde olmadıkları görülmektedir. Gümrük Müsteşarlığı’nda da bu 

çalışmayla ilgili somut bir politikanın olmadığı görülmektedir27.  

 

                                                 
26 Duygun,a.g.m., s.86. 
27 A.e., s.87. 
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 SONUÇ 

 

Günümüz modern hukuk anlayışında, devletin en temel görevi, toplumda 

düzeni ve disiplinini sağlamak, toplumun ve kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak 

ve kollamak, huzur ve güvenliği temin etmek suretiyle kamu düzenini sağlamaktır. 

Devlet bu işleri kolluk aracılığı ile yapmaktadır. Devlet kolluk güçlerine bu amaçlar 

doğrultusunda kanunlarla belirlenmiş olan bazı yetkiler vermiştir. Bu yetkileri 

verirken, söz konusu bu yetkilerin sınırlarını da belirlemiştir.  Kolluk yetkileri, 

kolluk kanunları ve hukuk kurallarına uygun olarak kullanılır. Kolluk yetkisi devletin 

zor kullanma gücünü ve yeterliğini gösterdiği birincil yetkidir, bu nedenle kolluk 

yetkisi kullanılırken son derece dikkatli ve titiz davranılmalıdır. Bu bağlamda, 

Gümrük Muhafaza Teşkilatına da, 5607 sayılı KMK, 5271 sayılı CMK ve AKY ile 

ilgili di ğer bazı mevzuatlar ile kolluk gücü olarak bazı yetkiler verilmiştir. 

 

Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Gümrük Muhafaza temelinde 

gümrüğün bir parçası olmakla birlikte, bir kolluk gücü konumundadır. Gerek bu 

konumu, gerekse yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve bağlılığının değişik 

nitelikte olmasından dolayı farklı bir yapıya sahip bulunmaktadır. Gümrük Muhafaza 

Teşkilatı, ortaya çıkan teknolojik ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda gerek 

gümrük işlemleri açısından gerekse kolluk gücü olarak kendisini yenileme ihtiyacı 

duyan bir teşkilat olmuştur. Bundan dolayı teknolojik, sosyal ve ekonomik 

değişimler doğrultunda ki tüm dünya gelişmelerini yakından takip ederek ve bu 

çerçevede kolluk gücü olarak sahip olduğu yetkileri kullanarak kaçakçılıkla 

mücadele için gerekli önlemler aldığı görülmektedir. Günümüzde her şeyin kaçağı 

bulunmaktadır. Öyle ki, akaryakıttan, uyuşturucuya, silahtan, tarihi esere kadar 

birçok alan ver türde kaçakçılık yapılmaktadır. Buna bağlı olarak, kaçakçılık alanları 

genişledikçe Gümrük Muhafazanın da sorumluluğu artmakla birlikte kullandığı 

yetkilerin kapsamı da kaçakçılık olaylarının çeşitlili ğine göre genişlemektedir.  

 

Ayrıca, 2005 yılında ilgili düzenlemelerle, adli kolluk kurumlardan biri olarak 

görevlendirilen Gümrük Müsteşarlığı’nın, kolluk olarak bu durum etkinliğini artırmış 
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bulunmakla birlikte daha bir etkin hale geldiğinden görevleri daha da artmış 

bulunmaktadır. Buna paralel olarak görevlerini yerine getirirken kullandığı yetkilerin 

kapsamı genişlemiş ve önemi artmış bulunmaktadır. Gümrüklerin etki alanı göz 

önüne alınarak, Gümrük Muhafaza Teşkilatının kolluk gücü olarak 

güçlendirilmesinin ülke menfaatine olacağı kanısındayım. Bunu son yıllarda ki 

yetkilerini etkin bir şekilde kullandığı kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin verilerde de 

görebilmekteyiz. Şöyle ki, Gümrük Müsteşarlığı’nın idari ve işlevsel kapasitesinin 

gelişimi ile birlikte Gümrük Muhafaza Teşkilatı’na tanınan adli kolluk yetkisinin 

tanınması, uyuşturucu ve kaçak eşya yakalamalarında ki artış son yıllarda ilerleme 

kaydedilen alanlardan olduğu görülmektedir. 

 

Kolluk yetkilerinin gerektiği gibi kullanılması amacıyla, gümrük politikasının 

iyi belirlenmesi gerekmektedir. Sadece vergi mi toplamak istiyorsun yoksa 

kaçakçılıkla mücadele edip, çevreyi korumak mı? Risk Yönetimini geliştirerek ve 

değerlendirerek, insan ve çevre sağlığını korumada etkililiği sağlayarak amacı olan 

kaçakçılığı önlemek ve gelir kaybını azaltmak olan Gümrük Muhafaza, insan ve 

çevre sağlığının güvence altına alınmasına ve terörün finansmanının engellenmesine 

katkıda bulunarak kaçakçılıkla mücadele ile insan ve çevre sağlığının korunmasında 

etkililikle mücadeleye öncelik vermiştir. Bu açıdan ilgili mevzuat dahilinde 

kendisine tanınan yetkiler bu önceliklerini karşılar durumdadır. Gümrük sahalarda 

kaçakçılık olaylarına daha sık rastlanılması sonucu, gümrüğün kendi içinde bu 

şekilde örgütlenerek her türlü kaçakçılıkla mücadele etmesi ve bu amaçla özel olarak 

kurulması ile kolluk gücü olarak yetkilerini kullanmasından dolayı ayrı bir öneme 

sahip olmaktadır. 

 

Adli kolluk-idari kolluk ayrımına ilişkin olarak AB’nde kabul gören anlayış, 

adli kolluk-idari kolluk ayrımı yerine, adli görev-idari görev ayrımının yapılması 

gerektiğine yöneliktir. Yani, ülkemizde şu anda uygulanan sistem, aslında 

Avrupa’daki genel uygulamayla paralellik arz etmesine rağmen uygulamada, adli 

kolluk- idari kolluk ayırımının yapılması ile kutuplaşmaya ve yetki çatışmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu da yetkilerin kullanılmasını etkileyerek, suçla mücadelede 

etkinliğini azaltmaktadır.  Böyle bir sınıfsal ayrım kolluk gücüne güç 
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kaybettirmektedir. Bunun görev açısından bir ayrım olduğunun bilincine 

vardırılmalıdır. Adli kolluk ve idari kolluk görevlilerinin birbirlerinin görev 

alanlarına girebilecekleri belirtilerek, kolluk görevlileri arasında koordinasyonun 

sağlanması gerekmektedir. Görev ayrımının sınıflandırılmaya gidilmeden, 

yapılmasında fayda bulunmaktadır. Uzmanlaşmaya olanak sağlanarak, herkesin 

yaptığı işi benimseyerek görev bilinci oluşturulabilir. Böylelikle yetkilerin 

kullanılmasında etkinlik sağlanmış olacaktır.  

 

Son olarak, birimlerin kuruluşlarına teşkilat ve görev kanunları dayanak 

olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kanunlarda ifade edilenlerin bazen yeterli 

olmadığı görülmektedir. Gümrük Muhafaza Teşkilatının, kuruluş ve yetkilerinin ana 

esaslarının tespit eden hükümlerin daha açıklayıcı olmasında yarar bulunmaktadır. 

Gümrük Muhafaza Teşkilatı kolluk gücü olarak mevcut kanunlarda yetki ve 

sorumluluklarının net olarak tanımlanması ve özlük haklarının sorumluluklarıyla ile 

orantılı hale getirilmesi gerekmektedir Bu şekilde, yetkilerin kapsamı net olarak 

tespit edilmiş ve bu yetkiler herhangi bir engelle karşılaşılmadan kullanılabilecektir. 

Bunun içinde, Gümrük Kanunundan ayrı bir Gümrük Muhafaza Kanunu olması 

gerekmektedir.  
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