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ÖNSÖZ

İçinden geçtiğimiz 2022 yılında yine çok yoğun bir gündemi geride 
bırakıyoruz. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, Tayvan 
üzerinden yaşanan ABD-ÇİN gerilimi, enerji maliyetlerinde 

ortaya çıkan artışlar ve global ekonomide yaşan durgunluk ülkemiz 
de dahil olmak üzere tüm dünyayı derinden etkilemektedir. Bu 
süreçte uluslararası ticarette ciddi sıkıntılar yaşanırken ham madde 
tedarikinde yaşanan zorluklar, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki 
düzensiz artış ve azalışlar ile Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı tahıl 
krizi yerküremizi, özellikle gelişmemiş olan ülkeleri ciddi anlamda 
etkilemektedir. Ülkemizin bu kritik dönemde rol aldığı yapıcı 
tutum ve tahıl koridorunun oluşturulmasına sunduğu katkı herkes 
tarafından takdir edilmekte uluslararası ticaretin her daim açık ve 
güvenli bir şekilde sürdürülmesine yönelik barışçıl çabaları ayakta 
tutmaktadır.

Böylesine kritik bir zamanda uluslararası ticaretin başat 
unsurlarından biri olan gümrük alanında değişiklikler her daim 
olmakta, mevzuat sürekli güncellenmektedir. Tam bu nokta kritik 
bir görev ifa eden Gümrük Muayene Memurları dış ticaretin 
tam göbeğinde yer aldığından bu değişikliklerden her daim ilk 
etkilenen meslek grubu olmaktadır. Bu yönüyle her daim aktüel 
ve diri bir mevzuat bilgisine sahip olması gerektiği tartışmasızdır. 
İşte dergimizin en önemli misyonlarından biri de budur. Gerek 
meslektaşlarımıza gerekse de gümrük camiasının diğer paydaşlarına 
ulaşma gayesiyle büyük emek sarf ettiğimiz Divan dergimizin bu 
sayısında siz okurlarımıza gümrük mevzuatının derinliği ve kapsamı 
dikkate alındığında doyurucu bir ürün ortaya çıkardığımızı ifade 
etmek isterim. Keyifle okumanızı diler bir sonraki sayıda buluşmak 
üzere…

Gümrük Muayene Memurları 
dış ticaretin tam göbeğinde
yer aldığından bu değişiklerden 
her daim ilk etkilenen meslek 
grubu olmaktadır. 
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Gümrük Muayene Memuru kimdir? Ne iş yapar?
Hangi eğitimlerden geçer? Kurumumuz için önemi nedir?

Gümrükle ilgisi olmayan kişiler ismini duymamış bile olabilirler. Bunun en önemli sebebi yaptığı işin 
niteliği gereği bakanlığın kendisine tanımladığı görev ve sorumlulukları uzman bir personel yaklaşımı ile 
gerçekleştirirken bunun kamuoyu nezdinde farkına varılmasını sağlayacak mecralarda yer alamamasından 
kaynaklanmaktadır. Gümrük Muayene Memurluğu; Gümrük ve dış ticaret işlemlerini geniş bir mevzuat 
alanı içerisinde ifa eden,  6 aylık eğitim süresi içerisinde 34 ders ve 435 saati bulan teorik eğitim alan,  
6 ay ile bir yıl süren staj dönemi sonrasında yeterlilik sınavında başarılı olması halinde görevine atanan 
özü itibariyle kariyer meslek olarak sınıflandırılabilecek kendine özgü bir meslek olmasına karşın, kamu 
idarelerinde “ memur “ sıfatıyla anılan yegâne kamu görevlisidir. Bununla birlikte, Gümrük Muayene 
Memurları Türkiye genelinde yıllık 8 milyonun üzerinde beyannameyi onaylayıp veya imzalamakta, 
ülkemizin toplam vergilerinin %  25 ine yakınının tahakkukunu gerçekleştirmekte, yaklaşık 500 milyar 
dolarlık dış ticaret hacminin işlemlerini tamamlamaktadır.

Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 21 Uluslararası Anlaşma, 13 Uluslararası 
Sözleşme, 7 Kanun Hükmünde Kararname, 8 Tüzük, 675 Bakanlar Kurulu Kararı, 191 Yönetmelik ile 
200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı ve sayısız Tebliğ, Protokol ve Genelge olmak üzere kapsamı bir 
hali geniş olan ticaret mevzuatın bizatihi uygulamaktadırlar.

Her yıl katlanarak büyüyen dış ticaret hacmimizin ve özellikle rekorlar kıran ihracatımızın bütününün 
altında Gümrük Muayene Memurlarının sabahlara kadar süren yoğun ve özverili mesaileri vardır. Muayene 
Memurlarına gerekli değerin verilmesi, gümrük işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı gerçekleşmesine, yasal 
ticarette ise güvenli ve mücadeleci, ayni zamanda hesap verilebilir, güçlü ve yenilenmiş bir gümrük 
teşkilatının oluşmasına cani gönülden destekledik bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. 
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Ahmet KÜÇÜK
Muayene Memuru

GİRİŞ

Ülkemizin uluslararası piyasalarda rekabet 
gücünü etkileyen birçok faklı unsur vardır. 
Bunlardan biri de hiç şüphesiz imalat 

sektörünün lojistik süreçlerindeki zaman maliyetleridir. 
Son yıllarda bu durum Ticaret Bakanlığı tarafından 
öngörülerek bu maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması 
yönünde düzenlemelere gidilerek imalat sektörü 
için gümrük işlemlerinde kolaylaştırıcı uygulamalar 
öngörülmüştür. Bu bağlam da ilk olarak 10.01.2013 
tarih ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
yayımlanmıştır. Daha sonra 21.05.2014 tarih ve 
29006 sayılı Resmî Gazete de Gümrük İşlemlerini 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Diğer yandan gümrüklerde uygulanan 
Onaylanmış Kişi Statüsü ve Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü gibi uygulamalar esasen üretim yapan imalat 
sektörünün zaman maliyetlerini azaltma yönünde 
uygulamalar olarak devam edegelmiştir.

Gümrük işlemlerinde basitleştirmeleri öngören 
Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
uygulama tebliği olan 1 sıra numaralı Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel 
Tebliği de 29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi 
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde doğrudan imalat sektörünü ilgilendiren 
tebliğ ise 1 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği 
(Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) 23.01.2019 tarih ve 
30664 sayılı Remi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinin 
Amacı Ve Kapsamı

27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 10., 40., 74 ila 78 inci maddeleri ile 
07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî 
Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 
74. ve 75. maddelerine dayanılarak hazırlanan 
tebliğin amacı kanunun 1. Maddesinde şöyle ifade 
edilmiştir: “Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma 
giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu 
konteyner taşımacılığı veya havayolu taşımacılığı 
ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde 
girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş 
işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce 
başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

İMALAT SEKTÖRÜNÜN GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRAN BİR UYGULAMA:
VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

ÖZET

Bu çalışma halen gümrüklerde uygulanan 
varış öncesi gümrük işlemlerini buna 
dair yayınlanmış olan tebliği esas alarak 
açıklamakta ve karayolu ile demiryolu 
taşımacılık da varış öncesi gümrük işlemlerinin 
uygulanabilirliğini tartışarak buna dairöneriler 
sunmaktadır.  
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MAKALE

Buna göre yerli üretimde girdi olarak 
kullanılabilecek eşyanın yurda girişi rejim 
yönünden net bir şekilde kısıtlanmıştır. Buna 
göre sadece Serbest Dolaşıma Giriş rejimi ile 
Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ki eşyanın 
bu kolaylıklardan yararlanabilmesi ve eşyanın 
üretim girdisi olması gerekmektedir. Öte yandan 
yapılan taşımacılık ise havayolu ve denizyoluyla 
sınırlı tutulmuş, karayolu ile demiryolu taşımacılığı 
kapsam dışında bırakılmıştır. Tebliğin birinci 
maddesinde belirtildiği üzere tebliğ yerli üretimde 
girdi olarak kullanılabilecek eşyaların ülkeye 
girişlerinde uygulanabilir. 

Bu bağlam da tebliğin ekinde Bakanlığın belirlediği 
eşya listesinde bulunmayan eşyaların yurda 
girişi için bu tebliğde yayımlanan kolaylıklardan 
firmaların yararlanması mümkün değildir. 

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinde ki 
Kolaylıklardan Yararlanma Koşulları

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce 
ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesine 
izin verilebilmesi için başvuru sahibi firmanın 
sağlaması gereken koşullar tebliğin dördüncü 
maddesinde düzenlenmiştir. Yapılmış olan bu 
düzenleme de firmanın taşıması gerekli koşulları 
dört ana başlıkta gruplandırabilir.

a- Firmanın Doğrudan Taşıması Gerekli 
Koşular: Firmaların varış öncesi gümrük 
işlemlerini yapabilmelerinin ilk koşulu Türkiye 
Gümrük Bölgesinde yerleşik olma ve en az üç 
yıldır faaliyette bulunmasıdır. Diğer yandan 
firmanın ihracata yönelik üretim yapması ve 
son üç yıl içerisinde yılda asgari en az 5 milyon 
dolarlık fiili ihracat yapması gerekmektedir. Aynı 
zamanda sanayi sicil belgesine haiz olmalı ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanununa göre sanayici sayılmalıdır. 

b- Firmanın Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Firma Ortakları ve Gümrük ve Dış Ticaret 
İşlemlerinde Temsil Yetkisine Haiz Çalışanlara 
Dair Koşullar: Bu bölümde ki koşullar devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, 
irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 
hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira 
suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı 
değerlerini aklama suçları ile  kaçakçılık, petrol 
kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı suçlarından 
kişilerin ceza almamış olmasıdır. Son olarak izin 
kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya 
imalatta kullanılacağına dair firmasınca taahhüt 
verilmesi gerekmektedir.

c- Gümrük ve Vergi Cezalarına Dair Koşullar: 
Varış öncesi gümrük işlemleri yapabilme 
kolaylığından faydalanacak firmaların buna 
dair yapacakları başvurunun kayda alındığı ilk 
günden geriye dönük son üç yıl içerisinde, on 
ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, 
işlem gören beyanname sayısının yüzde ikisini 
aşan sayıda vergi kaybına neden olan Gümrük 
Kanunu 234 ile 238. Maddeleri arasında 
ki hükümlerden ceza işlem uygulanmamış 
olması ile beyannamelerinin yüzde beşini aşan 
sayıda usulsüzlük cezası almamış olmaları 
gerekmektedir. Öte yandan firmaların gümrük ve 
vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi 
bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması 
da gerekmektedir.

d- Firma Hakkında Yeminli Mali Müşavir 
Tarafından İnceleme Yapılarak Olumlu Görüşle 
Rapora Bağlanmış Olması: Başvuru sahibi firma 
hakkında ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, 
gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan 
kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı 
ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, 
bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve 
genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun 
olarak tutarak iştigal ettiği iş alanının özellikleri, 
kapasite raporu ve mali bilançosu göz önüne 
alındığında, yeterli bir mali durumda bulunması 
ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması 
yönlerinden Yeminli Mali Müşavirin olumlu rapor 
vermesi gerekmektedir.



8 GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi 
olması halinde birinci fıkrada yer alan şartlar 
aranmamakla birlikte izin kapsamında yurda 
getirilen eşyaların ticaret konu olamayacağı, 
üretimde girdi olarak kullanılabileceği tebliğin 
genel hükümleri kapsamında söylenebilir. 
Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete 
ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu 
iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir 
iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi 
kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları 
izin başvurularında birinci fıkrada sayılan 
koşullar aranmayacaktır.

3- Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinde Eşyaya 
Dair Gümrük İşlemleri

Varış öncesi gümrük işlemlerinde eşyaya 
dair yapılacak işlemler üç başlık altında 
gruplandırılabilir.

a- Beyanname İşlemleri, Beyanın Kontrolü 
ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
Getirilmesi: Varış öncesi gümrük işlemlerinin 
yapılabilmesi için ilk koşul tescil edilmiş bir 
özet beyanın varlığıdır. Varış öncesi gümrük 
işlemleri izni kapsamında tescil edilecek gümrük 
beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında 
yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekir. 
Özet beyanın ilgili satırının bir kısmını kapsayan 
eşya için varış öncesi gümrük işlemleri yapılmaz. 
Varış öncesi gümrük işlemleri yapılabilmesi için 
eşyanın özet beyanın ilgili satırının tamamını 
kapsaması gerekir. Ayrıca tebliğ kapsamında 
işlem gören gümrük beyannamelerinde beyanın 
kontrol türü ancak eşyanın varış bildiriminden 
sonra yükümlüsüne bildirilir. Diğer yandan tebliğ 
kapsamında ki beyannamenin varış öncesi 
bildirim verilene kadar fiziki hatta yönlendirilmesi 
de mümkündür.

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın 
taşıttan boşaltılması gümrük gözetimi altında 
gerçekleştirilir. Özet beyan eksiklik/fazlalık 
takibatının gerektirdiği durumlarda Gümrük 
Yönetmeliğinin 75 inci maddesine göre işlem 
tesis edilir. Ayrıca bu Tebliğ kapsamında işlem 
gören gümrük beyannamesine konu eşya veya 
konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması 
halinde söz konusu beyanname yükümlü talebine 
istinaden iptal edilir.

Eğer eşyaya ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması 
durumunda Kanunda belirtilen süreler içerisinde 
gerivermeyi düzenleyen hükümlere göre işlem 
tesis edilir.

b- Geçici Depolama ve Saha Çıkış 
İşlemleri: Varış öncesi gümrük işlemleri 
kolaylığından yararlanarak işlem gören gümrük 
beyannamelerinin beyanın kontrol türünün 
sarı veya yeşil hat olması durumunda gümrük 
beyannamesi kapsamı eşyanın BİLGE sisteminde 
geçici depolama giriş ve çıkış kaydı yapılmaz. 
Beyanın kontrol türünün kırmızı hat olduğu 
durumlarda gümrük beyannamesi kapsamı eşya 
izin kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda, 
gümrük beyannamesinde düzeltme yapılarak 
“BS-18” basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir. 
Ayrıca, izin kapsamında değerlendirilmeyen 
söz konusu eşyanın geçici depolama giriş kaydı 
yapılır.

Saha çıkış işlemleri ise serbest dolaşıma giriş 
rejiminde kapanmış, dahilde işleme rejiminde 
kapatılabilir statüye gelen beyannameye ilişkin 
olarak;

a) Denizyolu konteyner taşımacılığında eşyanın 
bulunduğu konteynerlerin,

b) Havayolu taşımacılığında ise eşya veya 
eşyanın bulunduğu kapların, saha ve geçici 
depolama yeri çıkışı yapılır.

c- Beyannamenin  Statüsü ve Sonradan 
Kontrol İşlemleri: Beyanın kontrolü 
tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri 
ödenen veya teminata bağlanan gümrük 
beyannamesi, varış bildirimi onayı ile birlikte 
serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, 
dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir. 
Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi 
veya teminata bağlanması varış bildiriminden 
sonra da gerçekleştirilebilir.

8 GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ
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Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinin İç Gümrüklerde
Uygulanabilirliğine Dair Öneriler

Varış öncesi gümrük işlemleri tebliğine baktığımızda 
varış öncesi işlemlerin sadece havayolu ve konteyner 
taşımacılığı yapılan denizyolunda uygulama alanı 
olduğu görülmektedir. Ancak lojistik sektöründe 
dört ana taşıma şekli vardır. Bunlardan demiryolu 
ve karayolu ile yapılan taşımaların tebliğin dışında 
olduğu görülmektedir. Oysa tebliğin çıkış amacını 
irdelediğimizde yerli üretime hammadde temininde 
gümrük iş ve işlemleri için bir kolaylık sağlandığı 
görülmektedir.

Bu kolaylığın sadece iki taşıma şekliyle 
sınırlandırılması, karayolu ve demiryolu gibi 
denizyoluna göre daha hızlı olan taşıma şekillerinin 
bunun dışında tutulması tebliğden beklenen faydayı 
sağlamayacaktır. Öte yandan tebliğde sayılan 
kolaylıkların sadece giriş gümrüklerinde sağlanan 
kolaylıklar olması, iç gümrüklerde bu kolaylıkların 
sağlanmaması da firmanın ulaşım ve yakınlık 
gibi nedenlerle işlem yapmayı tercih edeceği 
gümrük idaresinde işlemlerini tamamlayamaması 
sonucunu doğurmaktadır. Varış öncesi gümrük 
işlemlerinin, iç gümrüklerde, karayolu ve demiryolu 
taşımacılığında yapılabilmesi  için bazı düzenlemeler 
gerekmektedir. Bu düzenlemeler özellikle transit 
rejiminde ki uygulamalarla paralellik oluşturacak 
düzenlemeler olmalıdır. Diğer yandan yapılacak 
olan düzenleme gümrük kontrollerinde bir zafiyet 
yaratmaması gerekmektedir.

Karayoluyla Taşımacılık da Varış Öncesi 
Gümrük İşlemlerine Dair Öneriler:
Karayolunda uygulanacak varış öncesi gümrük 
işlemleri iki farklı alanda uygulanabilir. Bunlardan 
birincisi eşyanın Türkiye gümrük bölgesine giriş 
yaptığı giriş gümrük idaresi, ikincisi de iç gümrük 
idareleridir.

a- Karayoluyla Taşımacılık da Giriş Gümrük 
İdaresi Uygulaması
Bu uygulama ile sınır hattında giriş gümrük 
idaresinde işlemler tamamlanacak, kamu alacağı 
için bir risk doğmayacak ve eşya ülkemize girdiği 
andan itibaren doğrudan üretim tesislerine 
yönelebilecektir. Bu uygulama karayoluyla iç 
gümrük idaresinde yapılacak olan işlemlere göre 
daha az risk taşımaktadır. Ülke içinde riski tamamen 
alıcı firma tarafından üstlenilmiş olmaktadır. Bunun 
için altyapısı yeterli olan sınır kapıları belirlenerek 
gerekli düzeltmeler yapılarak varış öncesi gümrük 
işlemleri yapılmalıdır. Burada ön koşul BİLGE sistemi 
üzerinden giriş gümrük idaresine Bakanlıkça uygun 
bulunacak bir süre öncesinde özet beyan verilmiş 
olmasıdır. Diğer yandan beyanın kontrolünün sarı 
ve yeşil hatta olduğu durumlarda eşya taşıma 
aracından boşaltılmamalı, beyanın kontrolünün 
kırmızı hatta göre yapılması durumunda ise 
eşyanın taşıma aracından boşaltılması muayene 
memurunun inisiyatifiyle olmalıdır. Sınır gümrük 
idaresinde işlem tesis edebilmenin önemli bir 
koşuluda taşıma aracında ki bütün eşyaların tebliğ 
kapsamında olmasıdır.

9
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b- Karayoluyla Taşımacılık da İç Gümrük İdaresi 
Uygulaması

Karayoluyla taşımacılık da iç gümrük idaresi 
uygulaması yapılan uygulamanın amacına bağlı 
olarak işlemin yapılacağı gümrük idarelerinin 
tespiti uygulamanın amacıyla uyumlu bir şekilde 
belirlenmelidir. Buna göre bir eşyanın varış öncesi 
gümrük işlemlerinin iç gümrükte yapılabilmesi için 
işlem yapılacak gümrük idaresinin giriş gümrük 
idaresi ile firmanın fabrikası arasında bir idare 
olması veya giriş gümrük idaresinde varış öncesi 
işlem yapılamıyorsa giriş gümrük idaresine en yakın 
gümrük idaresi olması gerekmektedir.

Karayoluyla iç gümrükte varış öncesi işlem 
yapıldığında işlem yapılacak gümrük idaresinin varış 
gümrük idaresi olduğu özet beyan yerine geçebilecek 
olan bir transit beyanı olması gerekmektedir. 
Ayrıca ithalat beyannamesi düzenlenerek tescil 
alınması ve vergilerinin ödenmesinin transit rejimin 
sonlandırmayacağı, transit rejiminin sadece varış 
işlemlerinden sonra ibra edileceği de hüküm 
altına alınmalıdır. Öte yandan sınır gümrük 
idareleri için öngördüğümüz taşıma aracında ki 
eşyaların tamamının tebliğ kapsamında olması 
kuralından farklı olarak eşyanın taşıma aracından 
boşaltılabileceği göz önüne alınarak bu kurala 
istisnalar getirilebilir.

Karayoluyla varış öncesi gümrük işlemlerinin 
tamamlanması durumunda millileşmiş eşyanın 
yabancı taşıma aracıyla sevkine devam edilmesi 
sorununun da ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’yla 
çözümlenmesi gerekmektedir.

Demiryoluyla Taşımacılık da Varış Öncesi 
Gümrük İşlemlerine Dair Öneriler:
Demiryoluyla yapılan taşımacılık da ki gümrük 
işlemlerinde uygulanan birçok kolaylaştırma 
vardır. Varış öncesi gümrük işlemleri niteliği 
itibariyle demiryolunda da uygulanabilir 
kolaylaştırmalardır. Demiryolunda da karayolu gibi 
hem giriş gümrüğünde hem de varış gümrüğünde 
uygulanabilir işlemlerdir.

a- Demiryoluyla Taşımacılık da Giriş Gümrük 
İdaresi Uygulaması

Bu uygulama ile demiryoluyla ülkemize gelen eşya 
demiryolu üzerinde ki ilk gümrük idaresi olan giriş 
gümrük idaresinde işlemleri tamamlanacaktır. 
Bundan sonra ki süreçte eşyanın taşınması demiryolu 
veya karayolu ile yapılarak gümrük işlemleri 
tamamlanmış eşya en ekonomik yöntemle firmanın 
üretim tesislerine ulaşabilecektir. Bunun için altyapısı 
yeterli olan giriş gümrük idareleri belirlenerek 
gerekli düzenlemeler yapılarak varış öncesi gümrük 
işlemleri yapılmalıdır. Burada ön koşul BİLGE sistemi 
üzerinden giriş gümrük idaresine Bakanlıkça uygun 
bulunacak bir süre öncesinde özet beyan verilmiş 
olmasıdır. 

Demiryolunda taşımacılık da karayolundan farklı 
olarak taşıma araccı olarak her bir konteyner veya 
vagon ayrı ayrı olarak değerlendirilmeli ve vagon 
veya konteynerin içerisinde ki bütün eşya tebliğ 
kapsamında işleme tabi tutulabilmelidir. Beyanın 
kontrolü yönünden ise kontrol türünün sarı ve 
yeşil hat olması durumunda eşyanın konteyner ve 
vagondan boşaltılmaması esas olmakla birlikte 
kontrol türünün kırmızı hat olduğu durumlarda 
kontrolün nasıl yapılacağı ise muayene memurunun 
inisiyatifinde olmalıdır.

b- Demiryoluyla Taşımacılık da İç Gümrük 
İdaresi Uygulaması

Bilindiği üzere demiryoluyla yapılan taşımacılık 
işlemlerinde demiryolu basitleştirmeleri 
uygulanmakta ve demiryolunda taşıyıcı olarak 
TCDD sorumluluk sahibi olmaktadır. Bu bağlam da 
demiryollarının niteliği de göz önüne alındığında 
Bakanlıkça uygun görülen bütün demiryolu gümrük 
idarelerinde varış öncesi gümrük işlemlerinin 
yapılabileceği öngörülmektedir. Ancak firma 
bazında yapılacak izin başvuruları kabul edilirken 
belirlenecek gümrük idarelerinin tebliğin öngördüğü 
amaca uygun bir biçimde firmanın üretim tesislerine 
yakın olan veya lojistik maliyetlerini düşürecek olan 
gümrük idarelerinin seçilmesi önem arz etmektedir. 

10 GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ
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Öte yandan demiryolunda da işlemlerin giriş gümrük 
idaresinde yapılması esas alınmalı, iç gümrük 
idarelerinde bu uygulama mümkün olduğunca tali 
olarak yapılmalıdır.

Demiryoluyla iç gümrükte varış öncesi işlem 
yapıldığında işlem yapılacak gümrük idaresinin varış 
gümrük idaresi olduğu özet beyan yerine geçebilecek 
olan bir transit beyanı olması gerekmektedir. 
Ayrıca ithalat beyannamesi düzenlenerek tescil 
alınması ve vergilerinin ödenmesinin transit rejimin 
sonlandırmayacağı, transit rejiminin sadece varış 
işlemlerinden sonra ibra edileceği de hüküm altına 
alınmalıdır. Demiryolu ile taşımacılık da konteyner 
boşaltma listesi gibi bir boşaltma listesi uygulaması 
bulunmadığından eşyanın gümrük gözetimi sırasında 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

boşaltılabilmesi için taşıyıcı tarafından yükleme 
listesi (dispo) gümrük idaresine ibraz edilmeli ve 
taşıyıcı açısından gümrük idaresine karşı bağlayıcı 
olmalıdır. Öte yandan demiryolu taşımacılığında 
varış gümrüğü iç gümrük ise eşyanın/konteynerin/
dorsenin tren katarında olmaması durumunda giriş 
gümrüğü ile varış gümrüğü arasında konteynerin 
ülkeye girip girmediğinin çapraz denetimin nasıl 
yapılacağının hükme bağlanması gerekmektedir.

Demiryoluyla varış öncesi gümrük işlemlerinin 
tamamlanması durumunda millileşmiş eşyanın 
vagon üzerinde ülkemize gelen yabancı plakalı dorse 
taşıma aracıyla sevkine devam edilmesi sorununun 
da ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’yla çözümlenmesi 
gerekmektedir.

Farklı senaryolar çizerek öneriler geliştirdiğimiz 
varış öncesi gümrük işlemlerinin yaygınlaşması 
ülkemizde ki yerli üreticilerin hammadde/ ara 
mala ulaşma süreçlerinde yaşadıkları lojistik 
maliyetlerinin düşürülmesinde önemli bir rol 
oynayacaktır.  Bu haliyle yerli üretim yapan 
firmalarımızın uluslararası piyasalarda ki rekabet 
gücü artacak ve ülkemiz ihracatı daha da artacaktır. 
Sisteme bakıldığında her ne kadar ithalatın 
kolaylaştırılması olan bir sistemin yaygınlaştırılması 
öngörülüyorsa da sonuç ihracatın artması şeklinde 
olacaktır.

Varış öncesi gümrük işlemlerinin ülkemiz için 
iki önemli riski bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi sistem kurulurken yapılabilecek hatalı 
planlamalarla gümrük kontrollerinin zayıflatılması 
sonucu oluşabilecek hazine kayıplarıdır. Sistemin 
doğru kurgulanması ve hatalı beyana uygulanacak 
yaptırımların caydırıcı ve uygulanabilir 
olması bu riskleri azaltacaktır. 

Öte yandan bu sistem de eşyaya dair 
giriş gümrük idarelerinde eşyanın temel 
kontrolünün yapıldığı ve giriş gümrük 
idarelerinin varış gümrük idarelerine sevk 
ettikleri eşyaya dair eşyanın ayrıntılı 
kontrolünü ve kontrolün özellikle hangi 
yönlerden yapılması gerektiğine 
dair yönlendirmelerini içeren bir 
sistem kurulabilir. 

Varış öncesi gümrük işlemlerinin ülkemiz açısından 
ikinci riskli yönü sektörel risklerdir. Ülkemiz için 
varış öncesi gümrük işlemelerinden kaynaklı 
basitleştirmeler yerli üretimi desteklerken ara mal 
üreticisi yerli üretici aleyhine sonuçlar doğurabilir. 
Bundan kaynaklı olarak tebliğ kapsamında ki 
eşya listeleri hazırlanırken gerekli araştırmalar 
yapılmalı, yerli üretimi olan ara mallar için bu tür 
basitleştirmeler söz konusu dahi edilmemelidir. 
Varış öncesi gümrük işlemleri kolaylığından 
yararlanacak eşya listesi sürekli takip edilmeli ve 
ülkemiz de üretim olanakları oluşan eşyalar bu 
listeden çıkarılarak yerli üreticinin ihracat eşyası 
bünyesinde öncelikle yerli ara malları kullanması 
teşvik edilmelidir.
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Metin AVCI
Gümrük Müdür Yardımcısı

Akaryakıt Kaçakçılığı Suçu

GİRİŞ

Kaçakçılık dünya genelinde ülkelerin ekonomik 
düzenlerine zarar veren, hukuki, sosyal ve 
ekonomik bir kavramdır. 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu’nda düzenlenen akaryakıt 
kaçakçılığı suçunun tanımı, bu suçun sebepleri ortaya 
çıkış sebepleri, faili, maddi ve manevi unsurları, 
varsa hukuka uygunluk nedenleri, suça etki eden 
özel haller, suça teşebbüs, iştirak, içtima ve suçlara 
ilişkin yaptırımlar, bu suçların soruşturulması ve 
kovuşturulması gibi hususlar çalışmanın boyutunun 
elverdiği ölçüde ele alınmaya çalışılmıştır.

BÖLÜM I.
AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINDA 

TEMEL KAVRAMLAR VE AKARYAKIT 
KAÇAKÇILIĞI SUÇUNUN TANIMI, 
UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ 

ŞEKİLLERİ 

1.1. Petrol, Akaryakıt ve Ulusal Marker 
Kavramları  

1.1.1 Petrol Kavramı 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nda göre petrolün 
ham petrol ve doğal gaz anlamına geldiği belirtilmiştir 
(m.2). 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda (PPK) 
ise petrol; akaryakıt, ham petrol ve ulusal marker 
şeklinde tanımlanmıştır (m.2/33)1.

1.1.2. Akaryakıt Kavramı 

Sözlük anlamı olarak akaryakıtın tanımı, “mazot, 
benzin, gaz yağı gibi sıvı yakıt” şeklinde yapılmıştır2. 
Kapsam bakımından akaryakıt, sıvı yakıtlar 

anlamına gelir ve akaryakıt ürünleri, petrol ve petrol 
dışı maddelerden sağlanmaktadır3. 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun (KMK) “tanımlar” 
başlığını taşıyan 2/1-c.maddesinde ise “akaryakıt: 
Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, 
sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt 
ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri 
ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan 
diğer ürünleri, ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır4. 
KMK’daki akaryakıt tanımı 5015 sayılı PPK m.2/5’teki 
akaryakıt tanımından daha geniştir. 

Bununla birlikte PPK m.9/1’de, akaryakıt ithalatı 
hususunda hak sahibi olan lisans sahipleri; rafineri 
sahipleri veya dağıtan veya teslimi sağlayan şirket 
sahipleri şeklinde belirtilmiştir. Yurt içinde akaryakıt 
üretimi de rafineri sahibi lisansı sahiplerince 
yapılabilmektedir5.

Petrolün rafine edilmesiyle ortaya çıkan mamullerin 
çevreye zarar vermemesi, bireylerin mal ve can 
güvenliğine tehlike oluşturmaması için bu ürünler, 
teknik düzenlemeler ve standartlara uygun olmalıdır. 
Piyasaya sunulan akaryakıtın kaçak olup olmadığının 
tespitinde ulusal marker temel kriter olsa da 
“teknik düzenlemelere uygunluk” da göz önüne 
alınmaktadır6. Ulusal marker düzeyi yeterli olsa dahi 
akaryakıtın teknik mevzuata aykırı olması durumunda, 
ülkemize yasal şekilde sokulup sokulmadığı 
araştırılmakta ve KMK m.3/10 göndermesiyle m.3/1 
uygulanabilmektedir7. 

1Gedik, Doğan, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Göre Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları, Yaptırım Rejimi Ve Uygulamadaki Sorunları,
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 2018, s.6.
2http://www.tdk.gov.tr (erişim tarihi: 16/05/2021).
3Arslan, Barlas Cem, Akaryakıt Üzerindeki Vergi Yükü, Ankara 2015, s.6.
4Gedik, s.13.
5Kayıkçı, Mehmet Suat, Petrol Piyasası Hukuku, İstanbul 2015, s.91.
6Kayıkçı, s.119; Ayrıca bkz. Teknik Kriterler Yönetmeliği m. 4.
7 Y.7.CD, T.26/01/2017, E.2016/14353, K2017/569, https://karararama.yargitay.gov.tr/
YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/, erişim tarihi: 17.05.2021
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1.1.3. Ulusal Marker Kavramı 

Ulusal markeri, esas alan bir denetim sistemi 5015 
sayılı PPK ve ikincil mevzuat ile kaçak olmayan ve belli 
kriterlere uygun akaryakıtın arzını sağlamak üzere 
getirilmiştir. KMK’nın m.3/f.11’de EDPK’nın koyduğu 
düzeyin altında ulusal marker barındıran veya hiç 
marker barındırmayan akaryakıtın piyasada dolaşıma 
sokulması suç olarak düzenlenmiş ve m.3/f.15’de de 
ulusal markerin yetkisiz şekilde üretimi, satışı, kabulü 
gibi fiiller suç olarak öngörülmüştür8.

1990’lı yıllardan sonra akaryakıt ürünlerindeki 
kaçakçılık nedeniyle vergi geliri kaybı oluşmaya 
başlamıştır Piyasadaki akaryakıt kalitesinin bozulması 
nedeniyle tüketiciler gerek ekonomik gerekse sağlık 
açısından ciddi zararlara uğramış ve çevre kirliliği 
artmıştır9. Markerin kelime anlamı, belirleyici 
veya işaretleyicidir. 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu’nun10  m.18’de ulusal seviyede 
marker uygulaması yapılmasına 
ilişkin bir düzenleme yer almıştır. Aynı 
Kanunun m.2/ b.22’de ulusal markerin 
rafineriden çıkarken ya da gümrük 
kapısında akaryakıta konulacak 
katkı olduğu ifade edilmiştir. Bu yasal 
düzenlemelerle petrol piyasasındaki 
akaryakıtın, yasal şekilde ülkeye 
sokulup sokulmadığını belirlenmesi, 
yasadışı veya kriterlere uygun olmayan 
akaryakıt satışının engellenmesi için, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldıkları lisansla 
iş yapan rafineri ve dağıtıcı şirketlerin akaryakıta, 
kurallarla belirlenen nitelikte marker katacağı ve 
EPDK’nın idari ve teknolojik yöntemlerle ulusal 
markerin denetlenmesi için bir sistem kurması 
öngörülmüştür.

1.2. Akaryakıt Kaçakçılığının Sebepleri

Kaçakçılık; vergi vermemek, sınırlı veya yasak 
ürünleri topluma sunmak ve bu amaçla çeşitli usuller 
geliştirip haksız kazanç sağlamak işidir11. Kaçakçılığın 
konusunu; canlı veya cansız varlıklar, akaryakıt, 
sigara, elektronik eşya gibi eşya oluşturabilmektedir. 
Diğer kaçakçılık türleri gibi akaryakıt kaçakçılığı, 
genellikle vergi kaçırma ve ekonomik nedenlerle 
yapılsa da sosyal, siyasi ve toplumsal nedenlerle de 
yapılabilmektedir. Bazı ülkelere uygulanan siyasi ve 
ekonomik yaptırımlar, hudutlarımızdaki arazinin 
geçişe uygun olması, alınan fiziki ve teknik tedbirlerin 
yetersiz olması, personel yetersizliği gibi nedenler 

akaryakıt kaçakçılığının nedenlerine örnek verilebilir. 
Bu kapsamda ülkeler, kaçakçılığı önlemek için hudut 
güvenliklerini artırmakta ve bununla mücadele 
için uluslararası iş birliği yollarına gitmektedirler12. 
Ayrıca, kaçakçılık suçlarına cezai hükümler getirilerek 
caydırıcılık sağlanmaya çalışılmaktadır13.
Kaçakçılık, devletin kanunlarında yer alan 
hükümlere aykırı şekilde bir şeyin yurda sokulması 
ya da yurtdışına gönderilmesi olarak tanımlamıştır14. 
Günümüzde akaryakıt kaçakçılığı, petrol ve petrolden 
üretilen maddelerin illegal şekilde piyasaya sürülmesi 
suretiyle yapılmakta ve ülkemizde de gelişen teknik 
yöntemlerle ve daha organize şekilde yapılarak 
Türk ekonomisine önemli zararlar vermektedir. 
Akaryakıt kaçakçılığı, akaryakıttan alınan ÖTV ve 
KDV vergilerinin kaybına neden olduğundan ülke 
ekonomisini olumsuz etkilemektedir15.

1.3. Akaryakıt Kaçakçılığı 
Suçunun Tanımı, Unsurları ve 
Özel Görünüş Şekilleri 

1.3.1. Akaryakıt Kaçakçılığı 
Suçunun Tanımı

KMK’nın 2/1-c.maddesi ve PPK 
m.2/ b.21’deki tanımlar dikkate 
alındığında akaryakıt kaçakçılığı; 

gümrük ve kaçakçılık mevzuatı uyarınca, 
bütün petrol ve petrolden üretilen ürünlerin ithalat, 

ihracatında veya transit geçişinde vergi vermemek ya 
da noksan vermek yahut konulan yasak, sınır, lisans 
gibi hükümlere aykırı şekilde hareket etmek şeklinde 
tanımlanmaktadır16.  

1.3.2. Suçun Unsurları

Akaryakıt kaçakçılığı suçunun da maddi ve manevi 
unsurları bulunmaktadır. Suçun maddi unsurları; 
suçun maddi konusu, suçun faili, fiil ve suça etki eden 
durumlardır. Suçun maddi konusu, üstünde suçun 
işlendiği veya suç tanımındaki hareketin yöneldiği 
şahıs yahut şeydir17. Yurt dışından yasal olmayan 
yollarla getirilen akaryakıt, m.3/11 ila 3/15. fıkralara 
tabi olmayacak ve KMK 3/10. madde kapsamına 
girecektir18. Bu suçun konusu, örneğin EPDK’nın 
tespit ettiği düzeyden daha aşağı ulusal marker 
içeren ya da marker barındırmayan ülkemizde 

8 Gedik, s.20.
9 Kayıkçı, s.166‐168.
10RG: 20/12/2003 tarih, Sayı: 25322. 
11Şentürk, Candide, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Yer Alan İthalat Kaçakçılığı Suçları., Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 2016, s.1-2.
12Aydın, Murat, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Çerçevesinde Kaçakçılık Fiilleri ve Yaptırımları, Ankara 2012, s.1.
13Balcı, Murat, Petrol Kaçakçılığı Suçları ve Petrol Piyasası Kanununda Düzenlenen Kabahatler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2010, s.36 vd.; Karakaş, Birsen, Türk Hukukunda Gümrük Kaçakçılığı 
Suçları, Ankara 2004, s. 15; Aydın, s.18.
14 Aydın, s. 8; Karakaş, s. 12.
15Serdar, s.4.
 16Yaşar, Mustafa, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda İthalat Kaçakçılığı Suçları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez, Gaziantep, 2020 (Tez), s.13;   
Gedik, s.36.
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üretilen ya da yurt dışından legal yollarla akaryakıt 
getirmektir (m.3/11) veya akaryakıt dışında petrol 
mamullerinden akaryakıt üretme, bunları satışa 
sunma, satma, bulundurma, ticarî olarak satın alma, 
taşıma veya saklamaktır19. Suçun faili, m.3/14’deki 
istisna haricinde herkes olabilir.Suçun mağduru 
ekonomik kamu düzenini etkilediğinden, toplum 
ya da toplumdaki tüm bireylerdir. Suça etki eden 
hallerin örneğin üç kişiden fazla kişinin suçu işlemesi 
veya örgütlü işlemesi KMK m.4’de ağırlatıcı nedenler 
olarak düzenlenmiştir. Bu suçun manevi unsuru 
kasttır. Akaryakıt kaçakçılığında kural olarak, genel 
kast yeterli olmakla birlikte, seçimlik hareketler veya 
örneği KMK m.3/ 15’de belirtilen hüküm açısından 

özel kastla işlenebileceği görülmektedir. Akaryakıt 
kaçakçılığı suçlarında hukuka uygunluk nedenlerinin 
de bulunmadığı anlaşılmaktadır.

1.3.3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

KMK’daki suçların içtimaına gelince; bir eylemle 
KMK m.3’deki birden fazla fıkranın ihlali halinde fikri 
içtima (TCK m.44) uygulanmakta olup, bazı hallede 
zincirleme suç (TCK m.43) ve gerçek içtima kuralları 
da uygulanabilmektedir20. Akaryakıt kaçakçılığını 
oluşturan her fiil açısından aşağıda açıklama 
yapılacaktır. 

BÖLÜM II
Akaryakıt Kaçakçılığı Suçları, 

Nitelikli Haller ve 
Yaptırım Rejimi

Akaryakıt kaçakçılığı suçları KMK’nun m.3/f.11 ila 
m.3/f.15 arasında düzenlenmiş olup, bu maddelerde 
yer alan suç tipinin kanuni düzenlemesi, suçun 
unsurları, kusurluluğa etki eden haller, suçun özel 
görünüş biçimleri konuları ele alınacaktır. Ayrıca suça 
uygulanan müeyyide, suçun nitelikli halleri ve etkin 
pişmanlık hususları açıklanmaya çalışılacaktır. KMK 
m.3/f.10’da kaçakçılık suçunun konusu, akaryakıt 
ise m.3/1 ila m.3/9 arasındaki fıkralara göre 
verilecek cezalar ½’den iki katına kadar artırılacak ve 
hükmedilecek ceza üç seneden az olmayacaktır. 

2.1. Akaryakıt Kaçakçılığı Suçlarında Korunan 
Hukuksal Değer 

Bazı eylemlerin suç olarak düzenlenmesinin nedeni, 
soyut hukuki değerleri muhafaza gayretidir21. 
Akaryakıt kaçakçılığı, toplanan verginin azalmasına 
neden olması sebebiyle devlete; vergi vermeme haksız 
rekabete neden olduğundan akaryakıt şirketlerine 
ve ekonomiye; standartlara uygun olmayan 
akaryakıt kullanılan araçlarda hasara neden olarak 
yurttaşlara; yüksek kükürt oranı nedeniyle de çevreye 
zararlar vermektedir. Bu bağlamda korunan hukuki 
değerler, devletin kontrol yetkisi aşılarak (ekonomik) 
kamu düzeninin bozulması, kaçak akaryakıt yurda 

getirildiğinden devletin egemenlik yetkisi ve mali 
çıkarlarının sağlanması ve korunmasıdır22. 

2.2. Ulusal Marker İçermeyen Akaryakıta 
İlişkin Suç (m. 3/11)

KMK m.3/f.11’e göre EPDK’nin belirlediği düzeyde 
ulusal marker taşımayan akaryakıtı; üreten, satışa arz 
eden, satan, bulunduran, bu niteliğini bilerek ticarî 
amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi veya 
kişiler hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmıştır23. 
Suçun konusu, yalnızca EPDK’nın belirlediği24  düzeyin 
altında ulusal marker barındıran veya hiç marker 
taşımayan Türkiye’de üretilen veya yurt dışından yasal 
yollarla getirilen akaryakıttır25. Yurt dışından illegal 
şekilde getirilen akaryakıt, bu fıkraya tabi olmayacak 
ve KMK 3/10. madde kapsamına girecektir26.

Maddenin gerekçesinde de ulusal marker 
konulmasının amacının ithal edilen veya Türkiye’de 
üretimi yapılan akaryakıtın menşeini belirlemek 
ve bu akaryakıtın ülkeye nasıl girdiğini izlemektir. 
Bu marker, rafineride ya da gümrük kapısında 
akaryakıta eklenecek katkıdır (PPK m. 2/1-44). Ayrıca 
PPK’da hüküm altına alınan petrol kaçakçılığına 
dair suçlar, KMK’nın içine alınarak m.3’de yeniden 

17Artuk, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/Yenidünya, A.Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3.Baskı, Ankara 2007,s. 469.
18Özen, Mustafa, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununda Düzenlenen Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2015, s.172‐173; Çilesiz, Seyfettin, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Açıklaması, 3.Baskı, 
Ankara 2014, s.443; Y.7.CD, T. 30/06/2016, E.2015/19935, K.2016/9097, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021.
19Çilesiz, s. 443; Özen, s.172.
20Gedik, s.185-187.
21Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel, s.26.
22Özen, s.2.  
23Ergin, Yusuf, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu  Kapsamında Kaçakçılık Suçları, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2019, s.128; Gedik, s.136.
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düzenlenmiştir27. Doktrinde haklı olarak ulusal 
markerin geçerli koşulları taşımadığının laboratuvar 
sonuçlarıyla tespit edilmesi gerektiği belirtilmiştir28.

Yargıtay da, çelişkili bilirkişi raporlarının bulunması 
veya marker ölçüm neticelerine etki edecek hallerin 
mevcudiyeti durumunda, yeniden rapor alınmasına 
karar vermektedir29.

Sadece gerçek kişiler suçun faili olabilir (m.3/11). 
Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu TCK’da 
düzenlenmediğinden, tüzel kişiler bu suçun faili 
olamaz. KMK m.4/3’ün göndermesiyle TCK 
m.60’da tüzel kişi yararına işlenen kasti suçlardan 
mahkûmiyet durumunda, faaliyet izni iptal edilebilir 
ve müsadereye dair düzenlemeler uygulanabilir. Bu 
suçun mağduru ise, suç, ekonomik kamu düzenine 
ilişkin olduğundan, toplumdur ve toplumdaki 
herkestir30. Devletin temsilcisi olan Gümrük İdaresi, 
KMK m.3 çerçevesinde bu fıkra ve diğer fıkralardaki 
suçlar için açılan davalarda, hem KMK m.18 hem de 
CMK m.237 uyarınca, kovuşturma safhasında katılan 
talebinde bulunabilecektir. 

Suçun maddi unsuru; hareket, sonuç ve nedensellik 
bağıdır31. Suçun hareket unsuru, yani bu suçu oluşturan 
seçimlik hareketler; ulusal marker barındıran veya hiç 
marker bulundurmayan akaryakıtın; “ticari amaçla 
üretilmesi, bulundurulması veya nakledilmesi32, satışa 
arz edilmesi veya satılması33, bu özelliğini bilerek ve 
ticari amaçla satın alınması”dır34. Fakat, marker 
barındırmayan veya marker düşük olan akaryakıtın 
yasa dışı şekilde ülkemize getirildiğinin anlaşılması 
durumunda, m.3/10’a göre ceza verilir (m.3/11). 
Sonuç unsuru açısından m.3/11’e bakıldığında, suçun 
kanuni tanımında zararın oluşması şartı aranmamıştır. 
Bu nedenle bu suç, bir tehlike suçudur35. Bu suç, netice 
açısından sırf hareket suçu olduğundan, hareketin 
yapılması ile suç oluşur ve nedensellik bağının 
belirlenmesi önemli değildir36. Bu suçun manevi 
unsuru, neticenin bilinmesi ve istemesi yani kasttır37. Bu 
suç, m.3/11’deki seçimlik hareketler bakımından özel 
kastla işlenebilir38 ve olası kastla işlenemez.  Yargıtay, 
seçimlik hareketlerden bir olan ticari amacı, kazanç 

elde etme amacı olarak tanımlanmıştır. Kişinin kendi 
bireysel ihtiyaçları haricinde belli bir meslek ya da 
ticari faaliyetin yapılması çerçevesinde, maliyete dahil 
edilen veya alacak yahut borç ilişkilerinde kullanılan 
alımların da ticari amaç taşıdığı kabul edilmelidir39.

Bu suç bakımından, hukuka uygunluk bedenlerinin 
bulunmadığı (TCK m.24, 25, 26) doktrinde kabul 
edilmektedir40. Kusurluluk, bütün unsurlarıyla yapılmış 
gerçekleşmiş bir fiilden ötürü failin kınanabilip 
kınamayacağı konusundaki yargıdır41.
 
Bu suç açısından kusurluluğu etkileyen nedenleri 
Yargıtay, genellikle somut olay ve delillere göre, 
suçun kanıtlanıp kanıtlanmadığı veya kastın oluşup 
oluşmadığı çerçevesinde tartışmaktadır42. Teşebbüs 
kavramı açısından bu suçta kanun koyucu, KMK’da 
teşebbüs halini tamamlanmış suç gibi cezalandırma 
yolunu seçmiştir. Doktrinde bu durumda korunmak 
istenilen yararı ihlal etmeyen kişiye, suçu tamamlamış 
kişi gibi ceza verilmesi eleştirilmiştir43. Bu suç, sırf 
hareket suçu olsa da icra hareketleri bölümlere 
ayrılabiliyorsa teşebbüs mümkündür44. Bu suça 
TCK’nın 37 ila 39. maddelerindeki düzenlemeler 
kapsamında iştirakin her şekli olanaklıdır45.

KMK m.4/f.2’de bu kanundaki fiillerin üç ya da 
daha fazla kişinin işlenmesi ya da örgüt kapsamında 
işlenmesi (m.4/1), ağırlaştırıcı haller olarak 
düzenlenmiştir. İçtima açısından, seçimlik hareketli 
bir suç olduğundan, birden çok seçimlik hareket icra 
edilse bile, örneğin kaçak akaryakıt satın alınmış ve 
evde saklanmışsa, tek suç oluşur46.

Aynı suç işleme kararına bağlı olarak zanlı; akaryakıtı 
farklı günlerde, aynı ya da başka kişilere satmışsa, 
zincirleme suç hükümleri uygulanır47. Ancak aynı fiille, 
KMK m.3/11’de tanımlanan suçun yanı sıra m.3’ün 
farklı fıkraları ihlal edilirse, fikri içtima hükümleri 
uygulanır ve hangisinin cezası daha ağır ise o suçtan 
ceza verilir48. Yargıtay, arabadaki aramada kaçak çay, 
sigara ve alkollü içki ele geçirilen bir davada, bahse 
konu suçların konusu ve suçun mağduru kurumların 
farklı oluşunun dikkate alınıp 4733 ve 5607 sayılı 
Kanunlar kapsamında fikri değil, gerçek içtima 
kurallarının uygulanması gerektiğini belirtmiştir49. 

Ayrıca KMK m.4/5’de, bu Kanunda yer alan suçların, 
belgede sahtecilik yoluyla işlenmesi durumunda, 
belgede sahtecilikten de ayrıca ceza verileceği 
belirtilerek, suçların içtimaına dair özel hükme 
yer verilmiştir (TCK m.212)50. Bu suçun yaptırımı 

24Ergin, s.129.
25Y.7.CD, T.11/05/2017, E.2016/14299, K.2017/4004, https://karararama.yargitay.gov.tr/Yargitay BilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021
26Özen, s.172‐173; Çilesiz, 443; Y.7.CD, 30/06/2016, 2015/19935‐2016/9097, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021
27Y.7.CD, T.10.05.2017, E.2014/35747, K. 2017/3874, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021
28Gedik, s.140.
29Y.7.CD, 09/05/2017, 2014/35565‐ 2017/4125; Y.7.CD, 19/09/2016, 2014/26674‐ 2016/9105, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021
30Özen, s.174; Balcı, s.84; Aydın, s.140.
31Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel, s.415.
32Gedik, s.157; Y. 7.CD, T.26.04.2017,E. 2017/3025, K.2017/3239; Yargıtay, eşyanın taşıta yüklenirken yakalanmasını, nakle teşebbüs olarak kabul etmektedir. Şoför suça konu akaryakıtın başkasına 
ait olduğunu iddia ederse, mal sahibi ile sürücünün iştirak iradesi araştırılmalıdır.  Şoförün eşyanın markersiz olduğunu bilmemesi halinde kastın yok olduğu söylenebilir, bkz. Y. 7.CD T.07/03/2016, 
E.2014/18277, K. 2016/3102,   https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:18.05.2021.
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m.3/11’de, iki senenden beş seneye kadar hapis ve 
yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır. 

Tüzel kişilere ilişkin yukarıdaki açıklamayla yetiniyoruz. 
Ayrıca KMK m.13/1 uyarınca, KMK’da düzenlenen 
suçlarla ilgili TCK’nun eşya ve kazanç müsaderesine 
dair hükümleri uygulanacaktır.

2.3. Akaryakıt Dışı Petrol Ürünlerine İlişkin 
Suç (m. 3/12) 

KMK m.3/12’de EPDK’dan izin alınmadan 
alım ve satımı veya sahip olunması suç teşkil 
etmeyen akaryakıt dışındaki petrol ürünlerinin 
(örneğin solvent) amacı dışında, birbirlerine ya 
da bir akaryakıt ürününe ekleyen veya doğrudan 
akaryakıt olarak kullanılması ve piyasaya sürülmesi 
suç olarak düzenlenmiştir51.
Suçun maddi konusu; akaryakıt haricindeki solvent, 
madenî yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden 
üretilen akaryakıttır52. KMK m.3/12’de “benzeri 
petrol ürünleri” ibaresi yer aldığından, bu ürünler 
haricindeki birtakım ürünlerin de suç kapsamına 
girmesinde olanak verilmiştir53. Kanaatimizce 
bu düzenleme, tebliğ veya genelge ile suç ihdas 
edebilecek olup, suç ve cezada kanunilik ilkesi 
açısından sorunludur. Yargıtay, ele geçirilen 
maddelerin akaryakıta dönüştürülmüş bir karışım 
madde olup olmadığı noktasında bilirkişi raporu 
alınmasını istemektedir54. Yasadışı yollarla üretilen, 
çevre ve insan sağlığı için zararlı olan 10 numara 
yağ da bu kapsamdadır ve Yargıtay da bu maddeyi 
KMK m.3/12’ye göre kaçak akaryakıt kabul 
etmektedir55. 

Bu suç da tehlike ve sırf hareket suçudur. Tehlike 
suçu olduğu için zararın meydana gelmesi 
aranmamıştır56, bu suçun faili herkes olabilir ve 
mağdur ise ekonomik kamu düzeni ve dolayısıyla 
toplumdaki herkestir57. Suçun maddi unsuru, 
m.3/12’de belirtilen maddelerden akaryakıt 
üretimi, arzı, satışı, bulundurulması, bu niteliğini 
bilerek ticarî amaçla satın alınması, taşınması 
ya da saklanmasıdır58. Bu fıkraya 29/4/2021 
tarih ve 7318 sayılı Kanunun 13. maddesi ile 
eklenen son cümle ile, akaryakıt olarak kullanılan 
başka ürünlerin de KMK m.3/12 gereğince 
cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Maddenin gerekçesinde, gelişen teknoloji ile petrol 
bazlı olmayan bitkisel yağ ve bunların atıkları gibi 
diğer maddelerden de kaçak akaryakıt üretilebildiği 
için bu düzenlemenin fıkraya eklendiği belirtilmiştir 
59.  Failin ticari maksatla hareket etmesi şeklinde 
özel kast aranmadığından bu suç, genel kastla 
işlenebilir. Ancak üretme, satışa sunma, satma 
ve bulundurma seçimlik hareketlerinde bu suç, 
gerek doğrudan gerekse olası kastla işlenebilir . 
Bu maddedeki ticari amaçtan anlaşılması gereken 
m.3/11’deki suç ile aynıdır. KMK’da bu suça ilişkin 
özel bir hukuka uygunluk nedeni yer almamıştır61. 

Bu suç da sırf hareket suçu olduğundan, icra 
hareketlerinin bölümlere ayrılabildiği hallerde 
teşebbüs söz konusu olabilir. Failin üretime 
başladığında  yakalanması, malı taşımaya  
çalışırken araca yükleme sırasında yakalanması 
gibi hallerde teşebbüs söz konusu olabilir62. Bu 
suça da iştirakin her türü mümkün olup63, yine KMK 
m.4/2ye göre, bu suçun üçten fazla şahıs tarafından 
işlenmesi hali, suçun nitelikli hali olacaktır64. Bu 
suçta içtimaya ilişkin olarak, bir fiille KMK m.3’ün 
birden fazla fıkrasının ihlali durumunda fikri 
içtima uygulanacak olup, bu konuda m.3/11’deki 
açıklamalarımızı tekrar ediyoruz. Yine bu suçta 
müeyyide olarak iki seneden beş seneye kadar 
hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası 
getirilmiştir. 
Bu suç tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenirse 
TCK m.60’daki yaptırımlar uygulanır (KMK m.4/3). 
Müsaderede TCK’nın eşya ve kazanç müsaderesine 
dair hükümler uygulanacaktır (KMK m.13/1). 

2.4. Boru Hatlarından, Depolarından 
Veya Kuyulardan Alınan Sıvı Veya Gaz 
Halindeki Hidrokarbonlara İlişkin Suç (m. 
3/13) 

2007 yılında yürürlüğe giren 5015 sayılı PPK 
m.2/21’in gerekçesinde Irak-Kerkük-Ceyhan 
Boru hattı gibi ham petrol boru hatlarından 
akaryakıt çalınması ile mücadele ve bunun 
neticesinde ülkemizin üstlendiği taahhütlerde 
sorun yaşanabileceği gerekçeleriyle anılan 
hüküm getirilmiştir. KMK m.3/13’deki suçun 
konusu ve maddi unsuru; tüm üretim, iletim ve 

33Satış için satış sözleşmesine gerek bulunmamaktadır, bkz. Balcı, s.75-76; Gedik, s.160; Karşıt görüş için bkz Özen, s. 176
34Kılıç, Kaptan, Kaçakçılık Suçları ‐ Gümrük Kabahatleri ve Gümrük Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları, Ankara 2013, s.202; Özen, s.174; Çilesiz, 3.Baskı, .444; Balcı, s.72; Ergin, s.133.
35Özen, s.173.
36Özen, s. 179.
37Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel, s.549 vd; Balcı, s.84; Özen, s.179.
38Özen, s.179; Balcı, s.85.
39YCGK, T.09.02.2016, E.2013/7‐649, K.2016/54,  https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021.
40Özen, s. 179‐180; Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel, s.484 vd.
41Artuk/Gökcen/Yenidünya, Genel, s.623 vd.
42Gedik, s.172; Y.7.CD, T.23/03/2017, E.2014/33628, K.2017/2095, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021.
43Aydın, s. 151.
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dağıtım hatlarından sıvı ya da gaz durumundaki 
hidrokarbon ve türevi olan yakıtların, doğalgaz, 
LNG -sıvılaştırılmış doğalgaz-, LPG gibi kanunlara 
aykırı şekilde alınmasıdır65.  Bu suçun failinin herkes 
olabilmesi mümkündür ve bu suç tüzel kişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenirse, TCK m.60’daki 
yaptırımlar (faaliyet izni iptali ve müsadere) 
uygulanır (KMK m.4/3). Mağdur ise yine toplumu 
oluşturan herkestir . Bu suç da tehlike ve sırf 
hareket suçudur. Tehlike suçu olduğu için zararın 
meydana gelmesi aranmamıştır68. Bu suç genel 
kastla işlenebilir . Fakat satışa arz etmek, satmak 
ve bulundurmak seçimlik hareketlerine bağlı 
olarak suç, hem doğrudan hem de olası kastla 
işlenebilir69. Bu maddede de geçen ticari amaç 
kavramına ilişkin m.3/11’teki açıklamalara atıfta 
bulunuyoruz. Yine bu suç açısından da uygulanacak 
bir hukuka uygunluk sebebi bulunmamaktadır70.

Bu suç da sırf hareket suçu olduğundan, icra 
hareketlerinin bölümlere ayrılabildiği hallerde 
teşebbüs söz konusu olabilir71. Bu suçta ürünün 
satımı, taşınması ve saklanması teşebbüse 
elverişlidir72.  Bu suça da iştirakin her türü mümkün 
olup, yine KMK m.4/2’ye göre, bu suçun üçten fazla 
kişiyle işlenmesi hali veya örgüt halinde işlenmesi 
hali, suçun nitelikli hali olacaktır73. Bu suçta 
içtimaya ilişkin bir fiille KMK m.3’ün birden fazla 
fıkrasının ihlali durumunda fikri içtima uygulanacak 
olup, m.3/11’deki suça dair açıklamalarımızı 
tekrar ediyoruz. Yine bu suçta müeyyide olarak iki 
seneden beş seneye hapis ve yirmi bin güne kadar 
adli para cezası getirilmiştir.

Bu suç tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenirse 
TCK m.60’daki yaptırımlar uygulanır (KMK m.4/3). 
Suça konu yakıtı alan failin TCK m.165’teki 
suç eşyasının satın alınması suçundan sorumlu 
olup olmayacağı tartışılmış olup, fail, ticari 
amaç gütmüyorsa ve kişisel ihtiyacı için almışsa 
TCK m.165’ten sorumlu olacaktır74. Bununla 
birlikte Yargıtay, boru hattının delinerek petrolün 
hırsızlanmasıyla, hırsızlık ve mala zarar verme 
suçlarının; taşınma sonucunda da KMK m.3/13’teki 
kaçakçılık suçunun oluştuğuna karar vermektedir75. 
TCK m.142/3, m.152/1, KMK m.3/13’de yer 
alan, sırasıyla 5 seneden 12 seneye; 1 seneden 

4 seneye; 2 seneden 5 seneye kadar hapis ve 
adli para cezası göz önüne alındığında, ölçülülük 
kavramıyla açıklanması zor neticeler ortaya 
çıkmaktadır. Son olarak müsaderede TCK’nın 
eşya ve kazanç müsaderesine dair hükümler 
uygulanacaktır (KMK m.13/1) ve tüzelkişilere ilişkin 
TCK m.60 uygulanabilecektir.

2.5. EPDK Lisansına Aykırı Şekilde Sabit 
Veya Seyyar Tank, Düzenek Yahut Ekipman 
Bulundurma Suçu (m.3/14)

KMK m.3/14’deki suçun maddi konusu ve 
unsuru; sabit veya seyyar tank, düzenek veyahut 
ekipmanın76; kaçak akaryakıt ya da sahte ulusal 
marker yapımı, satımı veya lisans belgelerinde yer 
alanlara aykırı olarak bulundurulmasıdır77. Ayrıca 
bu ekipman, kaçak akaryakıt satmaya yarayacak 
özellikte olmalıdır78. 

Bu suç, tehlike suçu ve sırf hareket suçu olup, 
zarar şartı aranmaz. Bu suçun faili herkes olabilir. 
Doktrinde failin sadece EPDK tarafından lisans 
verilen kişiler olabileceği de ileri sürülmüştür . 
Bu suçun mağduru da ekonomik kamu düzeni 
ve toplumu oluşturan herkestir . Bu suç için genel 
kast yeterlidir . Doktrinde bu suçun olası kastla 
işlenebileceği ileri sürülmüştür . Bu suç bakımından 
da hukuka uygunluk nedeni bulunmayıp, icra 
hareketlerinin bölümlere ayrılabildiği hallerde 
teşebbüs mümkündür. Örneğin maddede belirtilen 
sabit tankı yapmaya teşebbüs etmek gibi. İştirake 
ilişkin m.3/11’deki açıklamalar burada da 
geçerlidir. Ancak suçun faili lisans sahibi kabul 
edilirse, TCK m.40/2’deki özgü faillik hükmü 
uyarınca iştirak edenler sadece yardım eden ya da 
azmettiren şeklinde sorumlu tutulabilir83.

Bu suçta aynı fiille m.3’ün birden fazla fıkrasının 
ihlali halinde gerçek içtima uygulanır. Bu suç aynı 
zaman kesintisiz suç olduğu için zincirleme suç 
hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bu suç 
için cezai yaptırım olarak, iki seneden beş seneye 
kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 
cezası getirilmiştir. Bu suçun da tüzelkişinin faaliyeti 
kapsamında işlenmesi durumunda “faaliyet izninin 
iptali” ve “müsadere” tedbirleri uygulanacak (KMK 

44Örneğin nakletme eylemi gibi bkz. Balcı, s.92; Aydın, s.219; Özen, s.181; Ancak satışa arz etme suçu açısından teşebbüs mümkün olmayıp tamamlanmış suçtan ceza verilir, bkz Balcı, s.92; karşıt 
görüş  bkz. Çilesiz, s.218‐219.
45Gedik, s.180.
46Çilesiz, s.444; Özen, s.174‐175; Balcı, s.73; Aydın, s.221; YCGK, T.11.06.2013, E.2013/13‐303, K.2013/296, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tari-
hi:19.05.2021.
47Aydın, s.22; Y.7.CD; 18.11.2015, : 2014/22642‐2015/21878.
48Özen, s.182; Çilesiz, s.447. 
49YCGK, T.23.02.2016, E.2015/7‐694, K.2016/90, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021.
50Suç teşkil eden fiilin aynı zamanda kabahat oluşturması durumunda 5015 sayılı PPK’nın m.19/1’e göre gerçek içtima uygulanacak ve seç ile kabahatlere ayrı ayrı yaptırım uygulanacaktır, bkz.Gedik, 
s.190-191, Dan.13 D, 05.03.2013, 2012/2316‐2013/539, www.sinerjimevzuat.com (erişim tarihi:18.5.2021).
51Özen, s.187; Ergin,s.138; Y.7.CD, T.16.10.2017, E.2017/8662, K.2017/8119, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021.
52Özen, s. 186; Balcı, s.55; Kılıç, s. 205; Çilesiz, s.452.
53Gedik, s.197.
54Y.7.CD, 27/04/2016, 2015/26457‐ 2016/6890, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021
55Y.7.CD, 29.09.2016, 2014/24880‐ 2016/9635, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:19.05.2021.
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m.4/3), müsadere bakımından TCK hükümleri 
uygulanacaktır (KMK m.13/1). Sabit veya seyyar 
tank, düzenek yahut ekipman kullanarak kaçak 
akaryakıt satışı yapılması durumu hali ağırlatıcı 
sebep olacaktır (KMK m. 4/8)84.  

2.6. Ulusal Markere İlişkin Suç (m. 3/15) 

KMK m.3/15’deki düzenleme ulusal markerin 
kaçakçılığının önlenmesi için getirilmiştir. Suçun 
konusu ve maddi unsuru; “ulusal marker” ve ulusal 
markerin kimyasal niteliklerine sahip olmasa 
dahi, bu madde yerine kullanılması için üretilen 
kimyasal bileşiklerdir85. Suçun unsurları açısından 
m.3/11’deki açıklamalar geçerlidir. Bu suç, 
tehlike suçu ve sırf hareket suçu olup, zarar şartı 
aranmaz86. Bu suç herkes tarafından işlenebilir ve 
tüzel kişilerin faaliyeti çerçevesinde işlenirse TCK 
m.60’daki yaptırımlar uygulanır (KMK 
m.4/3). Mağdur, ekonomik kamu 
düzen etkilediğinden, toplumdaki 
herkestir87. Suçun işlenmesi için 
genel kast yeterli olsa da, m.3/15’in 
ikinci cümlesinde “bu madde yerine 
kullanılmak amacıyla” ibaresi 
olduğundan bu cümledeki suç, özel 
kastla işlenebilir88. 

Bu suç için de hukuka uygunluk sebebi 
bulunmamaktadır89. Bu suçta teşebbüs, iştirak 
ve içtimaya ilişkin m.3/11’deki açıklamalara atıfla 
yetiniyoruz.  Bu maddedeki yaptırım iki seneden beş 
seneye kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli 
para cezasıdır. Tüzel kişilere yaptırım ve müsadere 
hususları da m.3/11’deki açıklamalar gibidir90. 

2.7. Suçun Nitelikli Halleri  

2.7.1. Kaçakçılık Suçunun Örgütün 
Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi

KMK’nın 4/1.maddesine göre, KMK’da sayılan 
eylemlerin bir örgütün faaliyeti kapsamında 
işlenmesi durumu, nitelikli hal sayılmış ve suçun 
cezasının iki kat artacağı düzenlenmiştir. TCK 
m.6/1-j’de örgüt üyesi kavramından, bir suç 

örgütünü kuran, idare eden veya örgüt üyeleriyle 
birlikte suç işleyen kişinin anlaşılacağı belirtilmiş, 
TCK m.220’de de örgüt kurma, yönetme ve üye 
olma suçları düzenlenmiştir91. 

Yargıtay, bir örgütün var olduğunu söyleyebilmek 
için; asgari üç kişinin, suç işleme saikiyle (gevşek 
veya sıkı) hiyerarşik bir bağlantı içinde, sürekli 
olarak, kararlaştırdıkları suçları gerçekleştirmeye 
elverişli araç ve ekipmana sahip olarak bir 
araya gelmeleri gerektiğine karar vermiştir92. Bu 
unsurlardan biri yoksa suç örgütü değil, iştirak 
ilişkisinden söz edilir93.

Yargıtay’a göre, bir örgütün bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi için sanıklara ait başka 
soruşturma veya kovuşturma dosyaları ile verilen 

kararların bulunup bulunmadığının 
araştırılması, varsa süren 
soruşturma veya kovuşturmaların 
getirtilmesi, geçmişteki kararların 
devam eden dosyalara alınması 
ve delillerin bunlarla birlikte ele 
alınması gerekmektedir94.

2.7.2. Suçu Üç Ya da Daha Çok 
Kişinin Birlikte İşlemesi

Toplu suçlardaki tehlikelik, kolaylık 
ve suç işleme kararlılığındaki yoğunluğu 

dikkate alarak, yasa koyucu, normalde bir 
iştirak durumu  olan suçun üç veya daha fazla 
kişi tarafından işlenmesini nitelikli hal olarak 
düzenlemiştir (KMK m.4/2)95. Kural olarak, yardım 
eden ve azmettirenler üç kişi sayısına girmese de, 
asgari üç müşterek zanlının olduğu bir eylemde 
yardım eden ya da azmettiren şeklinde suça iştirak 
varsa, yardım eden ve azmettirene bu madde 

56Özen, s.192
57Özen, s.188; Aydın, s.140; Balcı, s.84; Gedik, s.139.
58Gedik, s.212.
5929/4/2021 tarih ve 7318 sayılı Kanunun gerekçesi için bkz https://www2.tbmm.gov.tr /d27/2/2-3572.pdf, (Erişim tarihi: 19.05.2021).
60Özen, s. 192.
61Özen, s. 193 vd.
62Çilesiz, s, 456; Balcı, s.92; Erman/Özek, s.273; Aydın, s.211, 219; Ergin, s.141.
63Çıldır, Şentürk/Denizhan, Hüseyin, Açıklamalı, İçtihatlı, Gerekçeli 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 2.Baskı, Ankara 2015, s.464; Balcı, 92; Çilesiz, s.455‐456.
64Gedik, s.222.
65Özen, s. 199, Çilesiz, s.463; Kılıç, s. 207.
66Özen, s.200-201; Aydın, s.140; Balcı, s.84.
67Özen, s.205.
68Kılıç, s. 209; Çilesiz, 3.Baskı, s.465; Özen, s. 205; Çıldır/Denizhan, s.487
69Özen, s.204.
70Gedik, s.241; Özen, s. 206 vd.
71Özen, s.208.
72Balcı, s.92; Aydın, s.219; Çilesiz, s.465.
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uygulanır96. Örnek olarak yurt dışından kaçak 
akaryakıtı bir şekilde yurda sokan kişi, bunu evinde 
saklayan kişi ve satış sunan kişiler farklı olabilir. Bu 
kişilerin, “aralarında anlaşmak suretiyle” veya “fikir 
ve eylem birliğiyle hareket ederek” suçu işlemeleri 
durumunda, kaçakçılık suçunun ağırlatıcı hali 
uygulanacaktır97(m.4/2).  

2.7.3. Suçun Resmi Görevli Kişiler 
Tarafından Ya da Meslek Ve Sanatın 
Getirdiği Kolaylıktan Faydalanarak 
İşlenmesi 

KMK’nın 4/4. maddesine göre, KMK’da yer alan 
suçların bu suçları, izleme, araştırma, soruşturma 
ve önlemekle görevlendirilen kişilerce işlenmesi ya 
da meslek ve sanatın temin ettiği kolaylıklardan 
yararlanılarak işlenmesi halinde, hükmedilecek 
ceza 1/ 2 oranında artacaktır. KMK m.19/1 
uyarınca bu suçları izleme, araştırma, soruşturma 
ve önlemekle görevli olan mülki amirler, Gümrük 
Müsteşarlığı görevlileri, Emniyet Genel Müdürlüğü, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı görevlileri tarafından işlenmesi 
halinde, hükmolunacak ceza 1/2 oranında 
artırılacaktır98. Bu kişiler üstlendikleri görev 
ve sıfatları, suçun işlenmesinde kullanmaları, 
amaçlarındaki kararlılık ve kötülüğü açığa 
çıkarmakta ve bunanla birlikte bu görevlilere 
duyulan güven duygusunu zedelemektedir99. Fail, 
suç tarihinde görevde olmalıdır ve kaçakçılık 
eyleminin işlemesi ya da kaçakçılık eylemine iştirak 
etmelidir100. 

Ayrıca KMK 4/6’ya göre bu suçları izleme, 
soruşturma, araştırma ve önlemeyle görevli olmakla 
birlikte bu Kanunda yer alan suçların işlenmesine 
kasdi olarak göz yuman görevli kişide, bu suçun 
müşterek faili şeklinde cezalandırılacaktır101. 
Bu kasıt kanıtlanamazsa, görevli, görevi ihmal 
suçundan (TCK m.257) cezalandırılacaktır102. 
Meslek ve sanatın getirdiği kolaylıktan faydalanmak 
suretiyle kaçakçılık suçunun işlenmesinde, failin 
mesleğinin örneğinin şoförlük olması halinde bu 
mesleğin suçun işlenmesinde faile nasıl kolaylık 
sağladığı açıklanmalıdır103.73Balcı, s.102-103; Özen, s.208; Gedik, s.243.

74Aydın, s.223.
75Y.7.CD, T.30/11/2016, E.2014/29007, K.2016/10846, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021 
76Özen, s.292.
77Çilesiz, s.469; Y.7.CD, T.09/04/2015, E.2015/266, K.2015/14155, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021
78Kılıç, s. 211; Y.7.CD, T.07/04/2016,  E.2016/4366, K. 2016/5223, https://karararama.yargitay. gov.tr/YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021
79Çilesiz, s.469-470; Özen, s.212.
80Özen, s.213; Aydın, s.140; Balcı, s.84.
81Çilesiz, s.470; Özen, s.216; Kılıç, s.211.
82Özen, s.216
83Gedik, s.262.
84Gedik, s.267.
85Balcı, s. 95-100; Özen, s. 100-101; Kılıç, s. 212.
86Özen, s. 229; Balcı, s.100.
87Özen, s.224.
88Gezer, s. 60; Özen, s. 229.
89Özen, s. 231.
90Gedik, s.285-286.
91Yaşar, Tez, s.28.
92Çıldır/Denizhan, s.582; Yargıtay Ceza Genel Kurulu T.03.04.2007, E.2006/10-253, K.2007/80, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021.
93Y.10.CD, T.18.04.2011, E.2010/39225, K.2011/3978, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021.
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2.7.4. Devletin Güvenliğini Bozacak Veya Çevre Ya 
da Toplum Sağlığını Tehdit Eden Özellikte Eşyanın 
Satışı 

KMK m.4/7’de kaçakçılık suçunun konusu şeyin, 
Devletin siyasî, ekonomik ya da askerî güvenliğini 
bozacak yahut çevre veya toplum sağlığını tehdit 
edecek özellikte olması durumu ağırlatıcı hal olarak 
düzenlenmiştir. Ordumuz için gereken birtakım 
maddelerin ülke dışına çıkarılarak askeri güce zarar 
verilmesi,  kaçakçılık yapanlar ile kolluk güçleri arasında 
oluşan çatışma sebebiyle bölgedeki düzenin sarsılması 
veya insan ve çevre sağlığı için zararlı olan aspetin, 
bir başka kimyasal madde gösterilerek ülkemize 
getirilmesi bu ağırlatıcı hale örnek verilebilir104. 

2.7.5. Tank, Düzenek Veya Ekipman Kullanılarak 
Kaçak Akaryakıt Satışı 

KMK m.4/8’e göre, KMK’nın 3/14. maddesinde 
belirtilen seyyar ya da sabit tank, düzenek 
veya ekipmanla akaryakıt kaçakçılığının 
yapılması hali, ağırlaştırıcı sebep olarak 
düzenlenmiştir105. Bu nitelikli halin, 
aslında özgü suç olarak düzenlendiği 
söylenebilir106. 

2.7.6. Eşyanın Değerinin Fahiş 
Olması 

KMK m.3/22’de suça konu eşyanın 
değerinin fahiş olması da nitelikli hal olarak 
düzenlenmiştir. 
Değer kavramından, eşyanın gümrüklenmiş değeri 
anlaşılmaktadır.

Fahiş değer, Yargıtay uygulaması ile şekillenmiş ve 
Yargıtay her yıl için bu değeri belirlemektedir107. Bu 
maddede 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanunun 
m.61 ile yapılan değişiklikle, değerin hafif olması 
durumunda hükmedilecek cezanın 1/ 2’sine kadar, 
pek hafif olması durumunda ise 1/ 3’üne birine kadar 
indirilebileceği hükmü getirilmiştir108.

2.8. Yaptırım Rejimi Ve Usul Hükümleri

2.8.1. Yaptırım Rejimi 

Daha önce verdiğimiz kanun metinlerinde görüldüğü 
üzere kanun koyucu, akaryakıt kaçakçılığı suçlarında 
hapis ve adli para cezalarını birlikte öngörmüştür. Ceza 
tayininin hâkimin tamamen takdirine bırakılmasının 
keyfiliğe yol açtığı ve cezanın bireyselleştirilmesini 
engellediği ileri sürülse de109, uygulamada TCK 
m.61 kapsamında kanun yolu olan istinaf ve temyiz 
incelemesinde bu cezalara ilişkin yeknesak bir 
uygulama yapılmaya çalışılmaktadır110. Kaçakçılık 
suçlarında hapis cezaları ertelenebilirken, adli para 
cezaları ertelenememektedir. Adli para cezaları 
belirlenirken, sanığın aldığı hapis cezası göz önünde 
bulundurularak belirlenmeli ve TCK m. 52/2 ve 
61/8’de yer aldığı üzere, hâkim, adli para cezası 
verirken failin malvarlığı, bir günde elde ettiği geliri 
dikkate almalıdır111. 

KMK’daki kaçakçılık suçlarının tüzelkişilerin faaliyeti 
kapsamında işlenmesi halinde ise TCK m.60 

uyarınca müsadere ve faaliyet izninin iptali 
tedbirleri uygulanabilir. “Faaliyet izninin 

iptali”nin tatbik edilebilmesi için bir kamu 
kurumunun iznine istinaden faaliyette 
bulunulması ve bu yetkinin kötüye 
kullanılması gerekmektedir112. Özel 
hukuk tüzel kişileri hakkında müsadere 
tedbirinin tatbik edilebilmesi için de 

suçun tüzel kişinin yararına işlenmiş 
olması ve mahkûmiyet kararı verilmiş 

olması gerekmektedir.

Ancak KMK m.13’de113  kaçak eşyanın (akaryakıtın) 
naklinde kasdi olarak kullanılan veya nakle teşebbüs 
edilen tüm taşıtların müsaderesi için TCK m.54’den 
farklı özel düzenleme yapılmış ve bazı şartlar 
getirilmiştir114. 

2.8.2. Etkin Pişmanlık 

Etkin pişmanlık, kaçakçılık suçlarında cezayı ortadan 
kaldıran veya ceza indirimine neden olan kişisel 
nedendir115. KMK’nın 5/1. maddesinin ilk cümlesi 
uyarınca, KMK m.3’de yer alan suçlardan birini işleyen 
kişi; resmî makamlarca haber alınmadan evvel, suçu, 

94Y.7.CD, T.08/03/2016, E. 2014/17296, K.2016/4074,  https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021.
95Özen, s.286.
96Günay, Erhan, Uygulamalı 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat, 4. Bası, Ankara 2007, s.137.
97Çilesiz, s.528-529; Özen, s.287; Kılıç, s.69-70; Y.7. CD, T.08/05/2014, E.2013/17470, K. 2014/8786, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:21.05.2021.
98Gedik, s.301; Günay, s 145; Yaşar, Tez, s.53. 
99Özen, s.289.
100Çilesiz, s.535; Günay, s.146.
101Gedik, s.303.
102Aydın, s.328; Günay, s. 146.
103Özen, s.289; Çilesiz, s.536; Y.7.CD, T.02.06.2016, E.2016/11751, K.2016/7862, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:21.05.2021.
104Gedik, 307.
105Çilesiz, s.549; Özen, s.292; Y. 7.CD, T.09/04/2015,  E.2015/2661,  K.2015/14155, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:22.05.2021. 
106Gedik, s.308.
1072017 yılı için Yargıtay 7 CD.sinin belirlediği fahiş değer 120.000 TL’dir, bkz. Gedik, s.311. dp.1093.
108Hafif değer için bkz. Yargıtay 19. CD. E.2019/2814, K. 2020/9155 sayılı karar
109Gedik, s.317.
110Gedik, s.318; Y.7.CD, T. 13/04/2016, E.2014/27002, K.2016/5519, , https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:20.05.2021
111Y.7.CD, T.27.05.2015, E.2014/10111, K.2015/15853, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:22.05.2021
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diğer şüphelileri ve yasadışı eşyanın gizlendiği mekânları 
resmi makamlara116 haber verirse ve verilen bilgi, 
zanlıların yakalanmasını veya bu eşyaya el konulmasını 
sağlarsa cezalandırılmayacaktır. Maddede iştirak eden 
ibaresi kullanıldığı için, tek bir kişinin işlediği suçlarda 
etkin pişmanlık maddeleri uygulanamaz117. Ayrıca 
kaçakçılık eylemi, resmi makamlar tarafından ilk kez, 
eyleme iştirak eden failin ihbarıyla öğrenilmelidir. Haber 
verme; telefon, faks, e-posta, yazılı, sözlü şekilde veya 
vekil vasıtasıyla yapılabilir118. Verilen bilgi, diğer faillerin 
yakalanmasını ve kaçak akaryakıta el konulmasını 
sağlamalıdır. 

KMK’nın 5/1.maddesinin ikinci cümlesinde ise, resmi 
makamlar tarafından öğrenilmesinden sonra suçun 
tamamen açığa çıkmasına yardım eden fail hakkında 
hükmedilecek ceza, üçte iki oranında indirilecektir. 
Bu durumda suç, resmi makamlar tarafından haber 
alınmıştır ve sadece cezada indirim yapılacaktır. 
Doktrinde “hizmet ve yardım eden” kavramı da, suça 
iştirak eden fail olarak kabul edilmektedir119.

Yine sayılı KMK’nın 5/2.maddesinde, KMK m.3’deki 
suçların işlenmesinden sonra zararın giderilmesine 
bağlı etkin pişmanlık durumu hüküm altına alınmıştır. Bu 
maddeye göre fail, etkin pişmanlık sergileyerek, eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin iki katı parayı soruşturma 
sonlandırıncaya kadar Devlet Hazinesine ödemesi 
halinde, bu KMK’daki kaçakçılık suçlarından ötürü 
hükmedilecek ceza 1/2 oranında, kovuşturma evresinde 
ise üçte biri oranında indirilir. Zararın giderilmesine bağlı 
etkin pişmanlık halinde 7242 sayılı Kanunla getirilen en 
önemli değişiklik, soruşturma safhasında Cumhuriyet 
savcısınca şüpheliye; kovuşturma safhasındaysa hâkim 
tarafından sanığa etkin pişmanlık ihtarı yapılması 
hükmünün getirilmesidir120. KMK m.5/3’e göre, zararın 
giderilmesine bağlı etkin pişmanlık düzenlemesi 
mükerrir suç işleyenlere ya da suçun bir örgütlü 
işlenmesi durumunda uygulanmayacaktır121.

2.8.3. Usul Hükümleri 

2.8.3.1. Soruşturma

KMK’da düzenlenen kaçakçılık fiilleriyle ilgili soruşturma 
ve kovuşturma, genel hükümlere göre yapılacak ve 
re’sen kovuşturulacaktır122. Soruşturma Cumhuriyet 

savcısı ve onun emri altında kolluk tarafından yapılır 
(CMK m.160). Ayrıca daha önce belirtildiği gibi 
KMK m.19’de kaçakçılık suçlarını izleme, araştırma, 
soruşturma ve önlemekle görevlendirilenleri düzenlemiş 
ve m.20’de kaçakçılık suçlarının dair tutanakların 
düzenlenme şekline ve içinde yer alması gerekenlere 
ilişkin hükümler yer almıştır123. 

2.8.3.2. Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Göre 
Arama-Elkoyma 

CMK’nın 116’ıncı ve devamı maddelerinde arama ve 
elkoymaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Ancak KMK 
9’uncu maddede arama, suç şüphesi üzerine yapılan 
arama (f.1) ve önleme araması (f.2) düzenlenmiştir. 
KMK 9/1’inci maddesindeki aramanın amacı delil elde 
etmektir. Dolayısıyla arama, yakalama ve delil elde 
etme ve elkoyma amaçlarını taşır. 
KMK m.9/1’de aramanın yapılabileceği kişi veya 
nesnelerin tek tek sayılması sorunludur. Çünkü 
madde metnine bakıldığında, bu maddede sayılanlar 
dışındaki eşya üzerinde veya işyeri ve konutta arama 
yapılamayacağı izlenimi doğmaktadır. Fakat KMK 
m.9’da, CMK’ya atıf yapılması ve ceza usul hukukunda 
kıyasın mümkün olması nedeniyle, konut ve işyerlerinde 
arama yapılabilecektir124. 

KMK m.9/1’de hüküm bulunmasa da, CMK’ya 
gönderme yapıldığı için arama kararının alınması 
gerekmektedir. Arama kararını, kural olarak hâkim 
verir (CMK m.119/1). Gecikmesinde sakınca 
olan durumlarda, Cumhuriyet savcısı, savcıya 
ulaşılamazsa kolluk amirinin yazılı emrine istinaden 
kolluk görevlilerince arama yapılabilir (m.119/1)125. 
Bu arama sırasında delil olarak kullanılabilen veya 
müsadere edilebilecek olan eşyaya el konulabilecektir. 
Suç eşyasına el koyma kararını verme yetkisi ve el 
koyma usulüne ilişkin düzenleme CMK m.127 ve Suç 
Eşyası Yönetmeliği m.5’de bulunmaktadır ve KMK’da 
özel bir usul öngörülmemiştir126. Uygulamada kolluk 
görevlilerinin CMK ve KMK’daki arama ve elkoyma 
koruma tedbirlerine dair usullere uymadan arama ve 
elkoyma yapmaları nedeniyle deliller hukuka aykırı hale 
gelebilmektedir.

112Y.7. CD, T.23/05/2013, E.2012/18907, K.2013/12545, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:22.05.2021
113KMK m13’e göre taşıma aracının müsaderesi için aşağıdaki şartlardan birinin bulunması gerekir: “a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek 
şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması. 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”.
114Y.7.CD,T.03.06.2013,E. 2012/19643, K.2013/12892; Y.7.CD, T.20.03.2013, E.2012/16739,  K.2013/6562, https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:22.05.2021 
115Ümit, Ceyda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Etkin Pişmanlık Uygulaması: Yasal Gelişmeler Işığında Analitik Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1): 133-147, 2021,  
s.134.
116Bkz. KMK m.19; Özen, s.295‐296; Çilesiz, 552; Ümit, s.139.
117Özen, s.295;Çilesiz, s.553; Çıldır/Denizhan, s.687‐688.
118Özen, s.296; Çilesiz, 552.
119Yaşar, Tez, s.33; Gedik, s.358; Y. 7. CD, T.1.4.2019, 2018/17999 E., 2019/589 K., , https://karararama.yargitay.gov.tr/ YargitayBilgiBankasi IstemciWeb/, erişim tarihi:22.05.2021 
120Ümit, s.145
1217242 sayılı Kanun ile getirilen 5607 sayılı Kanun 5(3) madde; 7242 sayılı Kanun değişikliğinden önce, 5(2) maddesi kapsamında düzenlenmiş idi, bkz. Ümit, s.143.
122Gedik, s.364-365.
123Gedik, s.370-371; Yaşar, Tez, s.107.
124Yaşar, Tez, s.108.
125Y.CGK. 17.11.2009T., 2009/7-160E., 2009/264K sayılı kararında sahte rakı üretildiği ihbarıyla, hakim kararı olmaksızın yapılan aramada, sahte rakı üretiminde kullanılan pek çok malzeme ele geçi-
rilse de, aramadan sonraki tutanakta gecikmede sakınca olduğuna dair bir tespitin, belge ve bilginin de bulunmadığını ve bu nedenle, kolluğun gecikmesinde sakınca bulunan hale ilişkin kanundaki 
şartlar meydana gelmeden yapılan aramanın hukuka aykırı olduğu olduğunda karar verilmiştir, https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/pf/sorgula.xhtml, (erişim tarihi: 
23.05.2021).   
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KMK m.9/2’de düzenlenen önleme aramasında 
ise, gümrük kapıları ve gümrük salonlarında 
kaçak eşya taşıdığından şüphelenilen şahısların 
üstü, eşyası, yükleri ve taşıtların, gümrük denetimi 
için gümrük görevlileri tarafından aranabileceği 
hükmü getirilmiştir127.

2.8.3.3. Kovuşturma

KMK m.17 uyarınca, KMK kapsamındaki suçlara 
ilişkin davalar, asliye ceza mahkemelerinde 
görülür. Yetkili mahkeme ise CMK hükümleri 
(m.12 ve 13) uyarınca belirlenecektir128. “Davaya 
Katılma” başlıklı KMK 18’inci maddesine göre, 
KMK’da düzenlenen suçlarıyla görevli mahkeme, 
iddianameyi ilgili gümrük idaresine iletir. Gümrük 
idaresi talep ederse, davaya katılan olarak kabul 
edilebilir129.

126Yaşar, Tez, s.112.
127Yaşar, Tez, s.109.
128Şentürk, s.379; Yaşar, Tez, s.105.
129Yaşar, Tez, s.116.
 

Sonuç 

KMK, kaçakçılık suçlarına düzenleme getiren genel 
kanundur. KMK haricinde de kaçakçılık eylemlerini 
düzenleyen pek çok kanun (PPK, 6136 Sayılı Kanun gibi) 
bulunmaktadır. Kaçakçılık mevzuatındaki en önemli sorun, 
mevzuatta çok sık değişiklik yapılmasıdır. 1918, 4926 
ve 5607 sayılı KMK’nın yürürlük tarihi ve yürürlükten 
kaldırılma tarihlerine bakıldığında son 10 yılda 3 kez 
tamamen değişmiş olduğu görülmektedir. 5607 sayılı 
KMK’nın 5015 sayılı PPK’da düzenlenen fiilleri de kendi 
bünyesinde suç olarak düzenlediği görülmektedir.

KMK m.3/14’deki düzenleme dışında akaryakıt kaçakçılığı 
suçları, herkes tarafından işlenebilir. Bu sebeple de 
bu suçlara iştirak çok istisnai haller dışında bir özellik 
taşımamaktadır. Kural olarak genel kast yeterli olmakla 
birlikte,  KMK m.3/11, 12 ve 13’de yer alan seçimlik 
hareketler açısından sadece özel kasıtla işlenebileceği 
görülmektedir. KMK’daki suçların içtimaı konusunda 
da bir eylemle KMK m.3’deki birden fazla fıkranın ihlali 
halinde fikri içtima (TCK m.44) uygulanmakta olup,  
zincirleme suç (TCK m.43) ve gerçek içtima kuralları da 
uygulanabilmektedir. 

KMK m.4’de akaryakıt kaçakçılığı suçları için suçun nitelikli 
hallerine yer verilmiştir. Bu suçlar için yaptırım olarak adli 
para cezası ve hapis öngörülmüştür. Bu suçların tüzelkişinin 
faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda, KMK m.4/3 
yollamasıyla TCK m.60 uyarınca “faaliyet izninin iptali” 
ve “müsadere” yaptırımları uygulanacaktır. Bu suçta 
resmi makamlar haber almadan veya haber aldıktan 
sonra etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilmektedir 
(KMK m.5/1). Bu suçların işlenmesinden sonra zararın 
giderilmesine bağlı olarak etkin pişmanlık hükmü de 
bulunmaktadır (m.5/2). Bu suçlarda müsadereye ilişkin 
olarak TCK m.54 ve 55 uygulanacak olup, taşıma aracının 
müsaderesine karar verilebilmesi için KMK m.13/1’de 
özel şartlar öngörülmüştür.

Bu suçların soruşturulması ile ilgili özel bir usul 
öngörülmese de, KMK m.9/1’de arama ve el koymaya 
ilişkin hüküm kaleme alınış itibariyle sorunlu olsa da CMK 
hükümlerine atıf yapılması nedeniyle CMK hükümleri 
uygulanacaktır. Bu suçları soruşturan ve kovuşturan 
kolluk kuvvetlerinin arama ve el koyma başta olmak 
üzere delillerin toplanmasında CMK ve KMK’daki usullere 
uymamaları, delilleri hukuka aykırı hale getirebilmektedir.
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Yusuf ÇAKMAK
Muayene Memuru

Taahhütname

Kişisel kullanıma mahsus (ticari olmayan) 
yabancı plakalı araçlarıyla ülkemize gelen 
kişiler, araçlarını ülkemize bırakarak 

taahhütname vermeksizin veya araçlarını herhangi 
bir gümrük gözetimine bırakmamaları nedeniyle 
başka hiçbir noktada inceleme yapmaksızın 
Gümrük Kanunumuzun 238. Maddesi kapsamında 
son derece ağır bir idari ceza tatbik edilmektedir. 
Bu durum vekaleten yapmış olduğum idareciliğim 
esnasında hemen hemen her işlem yapmak 
zorunda kaldığımda beni vicdanen rahatsız 
etmiştir. Dolayısıyla bu konuyu etraflıca inceleyerek 
bir yazı yazmayı uzun süredir düşünüyordum. 
Sayın Dernek Başkanımızın bir yazı yazma talebi 
buna vesile oldu.

Yukarıda, belki de bir makalede olmaması gerektiği 
şekilde direkt olarak kanaat belirtmiş oldum ama 
aşağıda yapacağım izahat ile bu sonuca ulaşmakta 
ne derece haklı olduğumu ortaya koyabileceğimi 
umuyorum. Diğer taraftan bu yazımın, konunun 
etraflıca incelenmesine ve hakkaniyetli düzenleme 
yapılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Yazımızın konusunu kişisel kullanıma mahsus 
ticari araçların yurt içinde bırakılması veya 
herhangi bir gümrük gözetimi veya denetimi 
altına bırakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük 
Bölgesinin dışına çıkılması nedeniyle 4458 sayılı 
Kanunun 238/1-b maddesine istinaden tatbik 
edilen idari para cezası teşkil etmektedir. Bir başka 
anlatımla da yabancı plakalı araçla ülkemize 
gelen kişinin aracı herhangi bir gümrük gözetimi 
ve denetimine bırakmaması veya taahhütname 
vermeksizin yurt dışına çıkması durumunda 
uygulanan idari para cezası incelemenin konusunu 
teşkil etmektedir. İncelememize konu kişisel 
kullanıma mahsus araçlar, ülkemize geçici ithalat 

rejimi kapsamında ve tam muafiyet suretiyle 
gelmektedir. Geçici ithalat rejimi, Gümrük 
Kanunumuzun 128. maddesinde: “Serbest 
dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden 
tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret 
politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye 
Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım 
sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir 
değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak 
sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim” olarak 
tanımlanmıştır. 

Geçici ithalat rejimi iki farklı şekilde işlemektedir. 
Bunlardan birincisi tam muafiyet sistemi ikincisi ise 
kısmi muafiyet sistemidir. Tam muafiyet sisteminde; 
geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize gelen 
eşyadan (yazımız konusu kişisel kullanıma mahsus 
araç) kaldığı süre zarfında herhangi bir vergi 
alınamaz. Kısmi muafiyet sistemi ise geçici ithalat 
rejimi kapsamında ülkemizde kalan eşya kaldığı 
her ay için gümrük vergilerinin %3’ünü öder 
(Gümrük Kanunu Madde 133). Konumuzu teşkil 
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eden araçlar tam muafiyet suretiyle geçici ithalat 
rejimi kapsamında gelmekte olduklarında doğal 
olarak yukarıda da belirttiğimiz üzere ülkemizde 
kaldıkları süreye ilişkin olarak herhangi bir vergi 
ödemeleri söz konusu değildir.

Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminde 
vergilerin ödenmesi bakımından bir muafiyet 
mevcuttur fakat bu durum teminat verme 
mükellefiyetini kural olarak ortadan kaldırmaz. 
Örneğin İstanbul’da düzenlenen makine fuarına 
sergilenmek üzere getirilen makine, tam muafiyet 
suretiyle geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize 
getirilir. Fakat tam muafiyet suretiyle gelmiş olsa 
dahi bu rejim kapsamında ülkemize girişinde 
bu makineye ait gümrük vergileri teminata 
alınır. Fakat kişisel kullanıma mahsus araçlar 
tam muafiyet suretiyle ülkemize geldikleri gibi 
herhangi bir teminatta alınmaksızın ülkemize 
gelirler. Dolayısıyla devletimizin geçici ithalat 
rejimi kapsamında gelen kişisel kullanıma mahsus 
araçlara, bu rejim kapsamında ülkemize getirilen 
diğer eşyalara nazaran mali yükümlülükler 
bakımında daha fazla bir kolaylık sağladığını 
söyleyebiliriz.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere; Kişisel 
Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları, tam muafiyet 
suretiyle ‘’geçici ithalat rejimi kapsamında’’ 
ülkemize gelmektedir. Dolayısıyla bu rejim 
kapsamında ülkemize gelen araçlara 
uygulanabilecek olan idari ve adli müeyyideler, 
Geçici ithalat rejimine ilişkin düzenlemelerin ihlali 
için uygulanan normlardır. 

Geçici İthalat Rejiminin ihlali için öngörülmüş 
müeyyidelere (adli ve idari) baktığımızda; suç 
nitelikte olan norm, 5607 sayılı Kanunun 3’üncü 
maddesinde düzenlenmiştir. Suç olmayıp idari 
yaptırıma tabi olan kabahat nevinde olan 
fiillerin müeyyidesi ise 4458 sayılı kanunumuzda 
düzenlenmiştir. Geçici İthalat rejimine ilişkin 
kabahat türündeki fiilleri ise kendi içinde ikiye 
ayırma mümkündür. Bunlar: 1- Vergi kaybına 
neden olan kabahatler (Gümrük Kanunu 
Madde 234;238). 2- Usulsüzlük nevinde olan 
vergi kaybına neden olmayan, geçici ithalat 
rejimi kapsamındaki kabahatler düzenlenmiştir 
(Gümrük Kanunu Madde 241).

Bizim incelememiz konu fiile (taahhütname 
vermeksizin, kişisel kullanıma mahsus aracını 
yurt içinde bırakılarak yurt dışına çıkılması fiili) 
uygulanan 4458 sayılı Gümrük Kanunun vergi 
kaybına neden olan işlemlere uygulanacak 
Cezalar başlıklı ikinci kısmında düzenlenen 
238/1-b de yer alan düzenlemedir. Bu fıkra: “b) 
Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen 
özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim 
ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri”   
oranında idari para cezasının uygulanacağını 
ilişkin hükmü içermektedir. 

Dolayısıyla bu normun lafzi ifadesinden de 
anlaşılacağı üzere bu madde kapsamında bir 
fiilden bahsedebilmek için;  

1-Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi 
kapsamında ülkemize gelen özel  kullanıma 
mahsus bir kara taşıtının olması

25
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2- Rejim ihlalinin söz konusu olması lazımdır.
Bu iki unsur bir arada olması durumunda bu 
norm kapsamında bir ceza tatbiki söz konusu 
olabilecektir. Peki: “Kişisel kullanıma mahsus 
kara taşıtını ülkemize getiren kişi, bu aracı 
herhangi bir gümrük idaresinin gözetimi ve 
denetimin bırakmaması veya taahhütname 
vermemesi” durumunda kanunun 238/1-b 
maddesinde tanımlanan fiili işlemiştir nasıl 
diyebiliyoruz.?  

Bu durum,  Taahhütname vermeksizin yurt 
dışına çıkmayı  rejim ihlali olarak kabul 
etmekle ancak mümkün olur. Geçici ithal 
edilen kara taşıtlarına ilişkin Gümrük Genel 
Tebliği (Seri No:1). Bu tebliğin 27. maddesinde 
yer alan düzenleme de aracın gümrük 
gözetimine bırakılmaması veya taahhütname 
verilmeksizin yurt dışına çıkılması durumunda 
238. Madde çerçevesinde idari para ceza 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.   
Dolaysıyla her ne kadar 238. Madde 
kapsamında bir ceza tatbiki söz konusu ise 
de, bu tebliğin 27. Maddesinin yollaması ile 
gerçekleşmektedir. Çünkü yukarıda aynen 
alıntılama yaptığımız 238/1-b’nin lafzından 
bu sonuç çıkmamaktadır.

BU CEZANIN HUKUKA UYGUN OLMAYAN,  
AĞIR  VE HAKKANİYETSİZ  BİR CEZA 
OLDUĞUNU  NEDEN DÜŞÜNMEKTEYİZ.
  



27

MAKALEMAKALE



28 GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

Hukuka uygun olmadığını düşünmekteyiz. Çünkü;
238/1-b hükmü, yukarıda da belirttiğimiz üzere 
Kanunumuzun vergi kaybına neden olan işlemlere 
uygulanacak cezalar kısmında yer almaktadır. 
Dolaysıyla sistematik yorum yaptığımızda; 238/1-
b hükmünün bir fiile uygulanabilmesi için ortada 
vergi kaygına neden olan bir durumun olması 
lazımdır. Oysa geçici ithalat rejimi kapsamında, 
hak sahibi sıfatı ile kişisel kullanıma mahsus aracı 
ülkemize getiren kişi; aracı bir gümrük gözetimi 
ve denetimine bırakmadı veya taahhütname 
vermeden yurt dışına çıktı diye vergisel bir kayıp 
olmaz.  

Diğer taraftan Cezaların Kanuniliği ilkesi idari 
para cezaları alanında da geçerli olup, Bu ilke 
gereği Kanunun 238/1-b maddesinin lafzından bu 
sonucun (taahhütname verilmemesi durumunda 
238/1-b’ye göre ceza tatbik edileceği sonucunun) 
herkes tarafından anlaşılması lazımdır. Oysa 
bu sonuca 238. Maddeden değil de, Tebliğin 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz 27. Maddesindeki 
düzenlemesinden ulaşılmaktadır. Daha sade bir 
anlatımla bu cezanın uygulanması kanundaki 
düzenlemeden değil,  genel düzenleyici idari 
işlemden anlaşılmaktadır. Dolaysıyla inceleme 
konusu fiile, Kanunun 238.Maddesi kapsamında 
cezanın tatbik edilmesi CEZALARIN KANUNİLİĞİ  
ilkesine de aykırılık teşkil etmektedir.

Bu yazıyı yazmaya başladığımda amacımın ne 
olduğunu yukarıda giriş kısmında ifade ettim. 
Tekraren belirtmek gerekirse; Kişisel kullanıma 
mahsus araçlarını ülkemize bırakarak yurt dışına 
çıkan kişilere, 4458 sayılı Kanunumuzun 238/1-
b hükmü kapsamında tatbik edilen idari para 
cezasının hakkaniyetli ve hukuka uygun olmadığını  
ortaya koyabilmek, doğru düzenlemenin ise bu 
fiilin usulsüzlük cezası ile müeyyideye tabi tutulması 
gerektiğini belirtmekti. 

Fakat daha ben yazımı bitirmeden, 18/11/2022 
tarihli, 32017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
değişiklikle:  “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına 
İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’ nin 
27’nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, 
dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun 238 inci 
maddesi uyarınca para cezası uygular” ibaresi 
“Kanunun 241 inci maddesinin altıncı fıkrasının 
(e) bendi uyarınca işlem yapılır.”  şeklinde 
değiştirilmiştir.

Daha sade bir anlatımla yukarıda belirtmiş 
olduğum, yapılan değişiklikle incelememize konu 
fiile uygulanan ceza değiştirilerek 241. Maddeye 
göre usulsüzlük cezası (sekiz kat)  uygulaması 
getirilmiştir. Dolayısıyla bu düzenleme ile bizim 
eleştirdiğimiz ve usulsüzlük cezası uygulanması 
gerektiği yönündeki kanaatimizle örtüşen bir 
düzenleme yapılmıştır.

Yazımıza konu hususta gerekli düzenleme yapılmış 
olması nedeniyle,  önceki düzenlemenin hukuka 
aykırı olduğu noktasındaki gerekçelerimizin 
tamamı ortaya konulmayarak düzenleme ile 
birlikte yazımız bu noktada bırakılmıştır. Dolayısıyla 
yukarıda önceki düzenlemeye (238/1-b’ye)  yönelik 
eleştirilerimizi artık yapılan yeniz düzenlemenin 
(241/6-e) haklılığını ortaya koyan gerekçeler 
olarak gözetilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Mehmet Reha BİLİR
Muayene Memuru

 “Yerlilik ve Millîlik” Vurgusu İle Yola Çıkan TOGG’un
 Marka-Turquality Desteği Kapsamına Alınması

Hakkındaki Düşünceler

ÖZET:

Bu çalışmada ihracat desteklerinin günümüzde ne 
derece önemli olduğu vurgulanmaya çalışılırken, 
Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen ve 
TURQUALITY® Programı çerçevesinde sağlanan 
TURQUALITY® ve Marka destek programlarının 
firmaların uluslararası düzeyde diğer firmalarla 
rekabet etme güçlerini artırmasının yanında 
markalaşmanın firma potansiyelini ortaya 
çıkarmasında ki etkilerine değinilecek olup, 
Markalaşma açısından “Yerlilik ve Millîlik” vurgusu 
ile yola çıkan TOGG ele alınarak TOGG’un Marka-
Turquality desteği kapsamına alınması hakkında ki 
düşünceler paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: 5973 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı kapsamında İhracat Destekleri, İhracatta 
Marka-Turquality Desteği, “Yerlilik ve Millîlik” 
vurgusu ile yola çıkan TOGG,

GİRİŞ:

Günümüz ekonomik ve sosyal koşullarında 
gelişmekte olan ülkelerin, kendi 
öz kaynakları ile ekonomik olarak 

kalkınmaları oldukça güçtür. Kalkınmaya öncülük 
eden yatırım için gerekli olan ihtiyaçlar hiyerarşisi 
içinde yer alan hammadde, ara mal ile teknoloji, 
gelişmiş ülkelerden temin edilebilmekte, temini 
sağlanmaya çalışılan yatırım ihtiyaçlarının 
finansmanında ise ihracatın arttırılması oldukça 
önemlidir.

Bu bağlamda, İhracat yapan firmalara yapılan 
teşvik ve yardımlar, ihracat destekleri kavramını 
ortaya çıkarmış ve zamanla ihracatın artışını 
sağlayan önemli bir katalizör haline gelmesini 
sağlamıştır.

Ülkeler üretim, pazarlama, marka, Ar-Ge, 
uluslararası pazarlarda karşılaştıkları sorunların 
giderilmesine yardımcı olmak için genelde kendi 
ekonomik şartlarına uygun olarak çeşitli ihracat 
teşvik tedbirlerine başvurmaktadırlar. Söz konusu 
İhracat teşvikleri sayesinde hem kısa vadede 
ihracatlarının artmasına hem de uzun vadede 
elde edilen kaynakların ihracata yönlendirilmesi 
ile sanayilerinin gelişmesine ve bu şekilde ihracat 
yapabilme olanaklarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmayı amaçlamışlardır.
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Ülkemizde İhracat teşvikleri ve yardımları Ticaret 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız 
tarafından hazırlanan Devlet Yardımları 
Rehberi’nde  Ticaretin daha rekabetçi, hızlı ve 
güvenli olmasını sağlayarak ve yüksek teknolojili, 
yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek 
sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmenin 
Bakanlığımızın temel hedefi olduğu aynı zamanda 
ihracat desteklerinden faydalanan firmaların 
yurtdışına açılma sürecinin her safhasında destek 
sağlamayı amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla 
sürdürülmekte olduğu vurgulanmıştır.

Bakanlığımızca söz konusu hedefler doğrultusunda 
yatırım, üretim, istihdam gibi ihracat değer zincirinin 
tüm halkalarına yönelik politikalar oluşturularak 
Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef 
pazara giriş konularında gelişme kaydedilmesi 
beklerken, ihracat destek sistematiğinin temellerini 
ise ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma 
olmak üzere üç aşamalı bir sistem üzerine 
kurmuştur.
A- İhracata Hazırlık Aşaması: Bu aşamada 
ihracatı yeni öğrenen veya düzenli bir 

ihracatı olmayan KOBİ’lerin ihracatı ticari 
operasyonlarının bir parçası haline getirmeleri 
amacıyla ihracata aşinalık kazanmalarını 
sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. 
Hazırlık aşamasında sağlanan devlet yardımı 
uygulamaları aşağıda yer almaktadır:

• UR-GE Desteği (2010/8 Sayılı Uluslararası 
Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) 

• Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 
(2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ)

B- Pazarlama Aşaması: Bu aşamada ihracat 
yapmayı öğrenmiş ve yurtdışı pazarlara ilk 
adımlarını atmış firmaların ihracatı ticari 
operasyonlarının süregelen bir parçası haline 
getirmeleri amacıyla yeni pazarlar bulmalarına 
veya mevcut pazarlarda kalıcı hale gelmelerine 
yönelik destekler sağlanmaktır. Pazarlama 
aşamasında sağlanan destekler:

• Pazar Araştırması, Rapor ve Yurtdışı 
Şirket Alım, Sektörel Ticaret ve Sektörel 
Alım Heyetleri, E-Ticaret Sitelerine Üyelik 
Destekleri (2011/1 Sayılı Pazar Araştırması 
ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ)
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• Yurtdışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteği 
(2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) 

• Türkiye Ticaret Merkezleri Desteği 2010/6 Sayılı 
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 

• Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik 
Projeleri (2014/8 Sayılı Pazara Giriş 
BelgeleriDesteklenmesi Hakkında Tebliğ) 

• İhracat Kredi Sigorta Programı Desteği ile 
Alıcı Kredisi Desteği (2016/8 sayılı “Türk 
Eximbank’ın Alıcı Kredileri Çerçevesinde 
Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR -Referans Ticari 
Faiz Oranları- Arasındaki Farka Tekabül Eden 
Faiz Gideri ve Türk Eximbank İhracat Kredi 
Sigortası Tazmin Desteği Hakkında Karar”) 

• Yurt Dışı Fuar Desteği (Yurt Dışında 
Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının 
Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar) 

Dijital Faaliyetlere (E-Ticaret Sitelerine Üyelik, Sanal 
Ticaret Heyetleri, Sanal Fuarlara Katılım, Sanal Fuar 
Organizasyonu, Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti) 
Sağlanan Destekler (2573 sayılı Pazara Girişte 
Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar) 
C- Markalaşma Aşaması: Bu aşamada yurt dışı 
pazarlarda dağıtım kanallarını oluşturan özgün 
tasarımları ile bulundukları pazarın dinamiklerine 
uygun markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan 
firmalara yönelik destek mekanizmaları bulunmakta 
olup, aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği 
Hakkında Tebliğ Rehberin bu bölümünde, 
Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatta sağlanan 
devlet yardımı uygulamalarına ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. Her bir yardımın amacı, kapsamı, 
başvuru şartları, destek unsurları ve ilgili personelin 
irtibat bilgileri özet olarak ifade edilmiştir.

Marka-Turquality Desteği (2006/4 Sayılı Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) (Marka ve 
Turquality Desteğine İlişkin Genelge 07/10/2022)
Makalemizin ikinci kısmında İhracatta Marka-
Turquality desteği hakkında kısaca anlatımlara 
değinilecektir.

İhracatta Marka-Turquality Desteği:

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve 
değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer 

almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer 
ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü 
markalar yaratmaya yönlendirmektedir.

Markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına 
sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, 
satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar 
bütün süreçleri kapsayacak şekilde uluslararası 
pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu 
olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla 
olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve 
yerleştirilmesi amacıyla devlet destekli ilk ve tek 
markalaşma programı Turquality programıdır.
Programının odağında, klasik ihracat 
desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak 
yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda 
bulunmak yer almaktadır.

Firmaların yurt dışında markalaşma potansiyelinin 
güçlendirilerek pazarlama faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesine ilişkin sağlanan Marka ve 
TURQUALITY® destek programları kapsamında yer 
alan destek unsurlarıyla, işletmelerin markalaşma 
süreçleri bir bütün olarak değerlendirilmekte ve 
uluslararası pazarlama faaliyetlerinin markalaşma 
vizyonuyla gelişimi hedeflenmektedir. 23 Kasım 
2004 tarihinde ilk kez yürürlüğe giren Turquality 
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programı, küresel pazarlardaki değişimler ve 
program paydaşlarının talepleri de dikkate 
alınarak, stratejik bir gelişim ve değişim sürecinden 
geçerek bugün bulunduğu noktaya ulaşmasının 
yanında firmaları kurumsal, finansal ve 
operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma 
destek platformu olarak konumlanmıştır.
Bu açıdan Turquality’nin Misyonları arasında:
• Küresel Türk markalarından yurtiçinde 

lokomotif oluşturmak
• Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını 

güçlendirmek
• Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı 

yaratmak yer alırken
• Turquality’nin Hedeflerinin ise:
• Marka potansiyeli olan firmalara global 

bir marka olma yolunda finansal kaynak 
sağlamak.

• Global Türk markaları yaratabilmek için 
firmaların ve markalarının gelişimlerine yönelik 
strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji 
danışmanlığı çalışmaları ile destek olmak.

• Program kapsamında bulunan firmaların 
yönetim birimlerine yönelik eğitim desteği 
vermek.

• Yurtdışında olumlu Türk malı imajının 
oluşturulması ve tutundurulması için iletişim ve 
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

• Türk firmalarının marka bilincini artırmak.
• Türk firmalarının pazar bilgisi dahilinde 

aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği 
sağlamak.

• Seçilmiş Türk markaları için bir inkübatör ve 
katalizör olmasını sıralayabiliriz.

İşletmelerin destek kapsamına alınmasıyla 
birlikte Türk malı imajının oluşturulması için 
ihracatta markalaşmanın yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler 
faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş 
ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği 
her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile 
pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve 
uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk 
vb. giderleri program kapsamında teşvik edilmesi 
planlanmaktadır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek 
“Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının 
güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk 
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı 
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde 
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka 
tesciline ilişkin harcamaları,Sertifikasyona ilişkin 
giderleri vb giderler destek programına alınmakta, 
Markalaşma Aşamasında yurt dışı pazarlarda 
dağıtım kanallarını oluşturan özgün tasarımları 
ile bulundukları pazarın dinamiklerine uygun 
markalı ürün sunma yetkinliğine ulaşan firmalara 
yönelik destek mekanizmalarından faydalanmaları 
sağlanmaktadır.

18.08.2022 tarihinde 5973 Sayılı İhracat Destekleri 
Karar’ın yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte 
yürürlükten kaldırılan Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi 
Ve Turqualıty®’nin Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4) ile, 27/12/1994 tarihli 
ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve 
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Koordinasyon Kurulu’nun 11/5/2006 tarihli ve 
2006/7 sayılı Kararına istinaden 

TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara 
yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde 
vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk 
markalarının pazara giriş ve tutunmalarına 
yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve 
organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk 
malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için 
yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her 
türlü harcamaların uluslararası kurallara göre 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması 
amaçlanmaktadır.

Marka ve Turquality Desteğine İlişkin Genelge 
(07/10/2022) amacı, 17.08.2022 tarihli ve 5973 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 
İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında 
yer alan Marka ve Turquality desteklerinin 
uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve 
sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere v e 
bu süreçlerin sistem üzerinden 
işleyişine yönelik usul ve esasların 
belirlenmesine yönelik olarak 
çıkarılmış olup, 

Programın gelişim yol haritasının ise 
destek kapsamına alınan  şirketin  
mevcut  bulunduğu  konum,  sahip   
olduğu vizyon ve kurumsal stratejileri 
ile operasyon ve destek süreçleri, 
organizasyonları ve teknolojik yetkinliklerinin 
detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi 
uygulamalar göz önünde bulundurularak 
iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların 
şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda 
projelendirilip performans göstergeleri ile 
hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan 
şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek 
dönemine ilişkin uygulayacağı stratejik iş planını 
içeren çalışmayı amaçlamıştır.

Bu açıdan TURQUALITY® Programı kapsamına 
alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan 
birisin Gelişim Yol Haritası Çalışması olduğu 
söylenebilir.

Ayrıca 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet 
Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkındaki Karar 
ile TURQUALITY® Programı kapsamına alınan 
firmalara sağlanan Stratejik İş Planı Çalışması ile 
firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına 

ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek 
sağlanmaktadır.

Ülkemizde 5973 Sayılı Karar kapsamında 187 
firmanın 198 markası TURQUALITY Destek 
Programı’nda, 116 firmanın 120 markası Marka 
Destek Programı’ndan faydalanırken,
2564 Sayılı Karar kapsamında ise 23 firmanın 25 
markası TURQUALITY Destek Programı’nda, 34 
firmanın 34 markası Marka Destek Programı’ndan 
faydalanmaktadır.
Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi 
rekabetçi sektörler açısından Marka ve Turquality 
Desteklerinden faydalanan firmalardan birkaç 
örnek vermek gerekirse;

• Savunma sanayi: Aselsan Elektronik San. Ve 
Tic. A.Ş. Markası Aselsan

• Elektronik: Arçelik A.Ş, Markası: Beko
• Enerji: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş, Markası: 

Tüpraş
• Giyim: Mavi Giyim San. ve Tic. 

A.Ş, Markası: Mavi
• İşlenmiş Tarım Ürünleri: İstanbul 

Gıda Dış Ticaret A.Ş, Markası: 
Ülker

• Kimya: Petkim Petrokimya 
Holding A.Ş, Markası: Petkim

• Kuyumculuk: Altınbaş 
Kuyumculuk A.Ş, Markası: 
Altınbaş

• Yolcu Taşıma: Türk Hava Yolları 
Anonim Ortaklığı, Markası: Turkish 

Airlines
• ekstil: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş, Markası: 

Yünsa
• Kimya: Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş, Markası: 

Aksa 

Makalemizin üçüncü ve son bölümünde Türkiye’nin 
merak ettiği, diğer ülkelerin ise yakından takip 
ettiği Türkiye’nin İlk Yerli Üretim otomobili 
olacak olan Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (TOGG) 
tarafından geliştirilecek olan elektrikli araç olan 
TOGG’a kısaca değinildikten sonra TOGG’un 
TURQUALITY® Destek Programına alınmasının 
önemi vurgulanmaya çalışılacaktır.

Otomotiv endüstrisi, Ülkemiz sanayisinin en 
güçlü sektörlerinden biridir. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin İhracat 2021 ve 2022 Raporu verilerine 
göre, ülkemizin toplam ihracatı içerisinde otomotiv 
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sektörünün payı tek başına %19, sanayi ürünleri 
ihracatı içerisinde ise %23 olduğu, 2025 ve 2035 
Yıllarında Küresel Talepte ve Türkiye’nin İhracat 
Projeksiyonunda ihracat ilk on sektör arasında 
Otomotiv Endüstrisinin ilk sırada yer alacağı 
belirtilmiş. Otomotiv endüstrisinin ekonomideki bu 
rolünün sebebi demir çelik sektörü başta olmak 
üzere diğer sanayi dalları ile olan bütünleşik 
ilişkisidir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Otomotiv 
Sanayi Çalışma Grubu Raporu’nda; “…Türkiye’nin 
önde gelen sektörlerinden biri olan otomotiv 
sektörünün konumunu geliştirebilmesi için ‘otomotiv 
sektörünün sürdürülebilir küresel rekabet gücünü 
artırmak ve ileri teknoloji kullanımının ağırlıklı 
olduğu katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü 
sağlamak’ genel amaç olarak belirlenmiştir. 
Otomotiv Sektörü Stratejisi’nin genel amacını 
gerçekleştirmek üzere, otomotiv sektörünün güçlü 
ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı 
karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak 
bazı hedefler tespit edilmiştir. Bu bağlamda beş 
hedef belirlenmiştir. Bunlar; “Ar-Ge altyapısını 
iyileştirmek; şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma 
beceri ve kapasitelerini artırmak; otomotiv 
sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek; hukuki ve 
idari düzenlemeleri iyileştirmek ve fiziki altyapıyı 
geliştirme”nin önemi vurgulanmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda Türkiye’de de 2018 
yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) tarafından 22 
milyar TL’lik yatırımla Türkiye’nin İlk Yerli Üretim 
otomobil fabrikasının temeli Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmış, 27 
Aralık 2019’da ise Gebze’de Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez yerli ve milli sloganı 
ile yollara çıkacak olan elektrikli aracımız TOGG 
tanıtılmıştır.

TOGG’un kamuoyuyla paylaştığı içeriklerde 
“elektrikli, bağlantılı, akıllı ve otonom” şeklindeki 
bir gelecek vizyonuna sahip olan, ülkenin “akıllı 
ulaşım” ekosistemi kurma girişiminde oldukça 
önemli bir adım olduğu belirtilmesinin yanında 
araç hakkında üretilecek ilk modelin C sınıfı SUV 
olduğu, aracın gücünün lityum iyon pillerden aldığı, 
tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 
500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunması 
gibi araç için detaylar kamuoyu ile paylaşılmıştır. 
Bu çerçevede ilk aracın 2022’de banttan çıkması 
beraberinde 2030 yılına dek ise beş farklı modelin 
üretime alınması planlanmaktadır.

TOGG tarafından “elektrikli ve otonom” gibi 
kavramlarla tanıtılan, ulusal basında ise daha 
çok “yerli ve milli” olarak lanse edilen araçların 
yerlilik oranı ifadesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Eylül 2014 yılında 2911813 sayı ile 
Resmî Gazete’de yayınladığı “Yerli Malı Tebliği” 
kararına göre verilmektedir.

TOGG üretimde henüz %100’lük bir yerlilik 
oranı olmadığı için bazı araç bileşenlerin ithal 
edilecek olması vergi indirimleri ve teşvikler ve 
gün geçtikçe artan çevreci yaklaşımlar TOGG için 
fırsatlar oluştururken hâlihazırda elektrikli araç 
üreten firmaların marka kalitesinin yüksek olması 
ve pazardaki yüksek rekabet gücü, artan girdi 
maliyetleri gibi unsurlarla birlikte Otomotiv sanayi, 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin istikrarlı 
bir şekilde ilerlemesini sağlayan, teknolojik 
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faaliyetlerini hızlandıran, doğrudan veya dolaylı 
olarak ilişkili olduğu demir-çelik, plastik, petro-
kimya, cam, plastik, altyapı, ulaştırma, elektronik 
gibi sektörlerin büyümesine etki eden lokomotif 
niteliğinde yer alan sektörlerden birisi olmasından 
dolayı
 TOGG’un Otomotiv ana sanayi TURQUALITY® 
Destek Programı Kapsamındaki:
• Erkunt Traktör Sanayi A.Ş, Markası: Armatrac
• BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi, Markası: BMC
• Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, 

Markası: Karsan
• Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş, 

Markası: Otokar
• Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları Anonim 

Şirketi, Markası: Temsa
• Marka değeri yüksek olan yukarda sayılan 

firmalar gibi TURQUALITY® Destek 
Programına alınmasının markalaşması 
açısından ve uluslararası arenada güçlü ve 
rekabetçi olması açısından önem arz ettiği 
düşünülmektedir.

SONUÇ:

Devlet teşvikleri ile ihracatçı firmaların daha 
fazla araştırma ve geliştirme yapma imkânı 
elde etmesinin yanında, Ülkemizin fikrî mülkiyet 
hakları kapasitenin artırılmasının uluslararası 
arenada ülkemiz adına pozitif etki yapmasına, 
zamanla ithal girdilerin azalmasına ve ihracat 
potansiyelimizin yükselmesine neden olmaktadır.

 “Yerlilik ve Millîlik” vurgusu ile yola çıkan 
TOGG’un Lisansının tamamen ülkemize ait 
olması ve üretilmesinin ülke prestijimizin 
arttırmasına oldukça yarar sağlayacağı, 
ülkemizin bu vizyon ve hedefleri ile katma değeri 
artırılmış otomobiller üretme olanağının artacağı 
bu haliyle ülkemizin bilgiye ve teknolojiye 
sahip olabilme yeteneğinin gelişmesine katkı 
sağlayacağı aşikardır.

Türkiye’de elektrikli araç pazarının oldukça 
küçük olduğu düşünüldüğünde TOGG 
tarafından pazara sunulacak olan elektrikli 
araçlarla birlikte ülke genelinde altyapının yeterli 
olmasının sağlanmasının yanında tasarımının da 
uluslar arası pazarda kendinden bahsettireceği 
göz önüne alınırsa TOGG projesi ile 15 yıl içinde 
GSMH’ye toplam 50 milyar avro, cari açığa ise 7 
milyar avro katkıda bulunması, 5 bini doğrudan 
olmak üzere 20 bin kişiye ise istihdam sağlanması 
hedefleri birlikte değerlendirildiğinde, TOGG’un 
TURQUALITY® Destek Programına alınmasının 
markalaşması ve rekabet gücünü artırması 
açısından nedenli öneme sahip olduğu ortaya 
konulacaktır.
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Baybora KÖK

Türkiye’de Dış Ticaretin Dünü,
Bugünü ve Yarını

Türkiye, cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana 
koyduğu hedeflere sırasıyla ve büyük bir 
sabırla ulaşmış, Dünya ticaretinde üst sıralara 

adım adım yükselmiştir. Ülkemiz zorlu dönemleri, 
ekonomik krizleri ve beklenmedik tüm sorunları 
esnek ticari hamleler ve doğru politik adımlar ile 
aşmayı başarmıştır. Artık cumhuriyetimizin 100. 
yıl hedeflerini hayata geçirme ve istikrarlı ihracat 
vizyonumuzu tamamlama evresine gelinmiştir. 
Ancak bu süreci doğru analiz etmek gerekmektedir. 
Tarihsel gelişimimize ve belirlenen hedeflere göz 
atmakta fayda var. 

1923 yılında 50 milyon dolar ihracat ve 86 milyon 
dolar ithalat ile başlayan dış ticaret sürecimiz 2021 
yılında 225 milyar dolar ihracat ve 271 milyar 
dolarlık ithalat ile toplam 496 milyar dolarlık bir 
dış ticaret hacmine ulaşmıştır. 2022 yılının resmi 
verileri ele alındığında ilk dokuz aylık süreçte ise 
ihracatımızın 188 milyar dolar, ithalatın ise 271 
milyar dolar seviyelerine geldiğini görüyoruz. 
Tabi bu noktada sadece rakamları ele almak 
elbette bazı hatalara sebebiyet verecektir. 2020 
yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi ile 

birlikte yavaşlayan dünya ticareti önemli sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Hammadde, enerji 
ve navlun krizleri Türkiye’nin hem üretim hem 
de ihracat rakamlarında büyük bir negatif etki 
yaratmıştır.

1950 ve sonrasındaki yıllarda Türkiye ihracatını 300 
milyon dolar üzerine çıkarmış ve yıllık ortalama 800 
milyon dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. 
Ancak bu dönemde IMF ile yapılan anlaşmalar 
ve dış borçlanmalar Türkiye’nin zorlu günlerine 
sahne olmuştur. 1950’lili yıllar tarım politikalarının 
yanında sanayi üretimine de ağırlık verilen bir 
dönem olarak göze çarpmaktadır. Kore savaşı ile 
birlikte tarım ürünleri ihracatında ciddi bir artış söz 
konusu olmuştur. Ancak savaş sonrası dış talebin 
azalması dış ticarette tarım sektörünün payını 
azaltmıştır. Tarım sektörünün dış ticarette payının 
düşüşü ve bazı tarım ürünlerinin ithal edilmeye 
başlanmasıyla birlikte sanayi sektörünün ülke 
kalkınması ve dış ticaret açısından daha güvenli 
daha kazançlı bir sektör olduğu anlaşılmıştır.  
Sanayi sektörünün gelişmesiyle birlikte 1955-
1960 arasında istikrarlı bir ekonomik büyüme 
sağlanmıştır. Liberalleşen ekonomi sayesinde dış 
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ticaret hacmi de paralel bir büyüme kaydetmiş 
ancak ihracatın ithalatı karşılama oranı %75 
seviyelerinde kalmıştır. 1950’lili yılların sonuna 
geldiğimizde sanayi üretimine ve ihracata daha 
fazla önem veren Türkiye liberalleşme ve küresel 
ekonomiye daha iyi entegre olmak maksadıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) başvuruda 
bulunmuştur. Bu başvuru AET Bakanlar Konseyi 
tarafından incelenmiş ve tam üyelik süreci 
gerçekleşene kadar uygulamada kalacak olacak 
olan Ankara Anlaşması (1963) ile sonuçlanmıştır. 

1963 yılından itibaren planlı ekonomik döneme 
geçilmesiyle birlikte uzun vadede köklü ve 
sürdürülebilir yapısal dönüşümlerin gerçekleşmesi 
gerektiği hedeflenmiştir. 1960-1980 arası 
dönemde dış ticaret hacmimiz gözle görülür 
düzeyde büyüme gösterse de ihracatın ithalatı 
karşılama oranında dengeli bir gelişme söz konusu 
olmamıştır. 1970’li yılların sonuna gelindiğinde 
Türkiye 2 milyar doları geçen ihracat ve 4 milyar 
düzeyinde ithalat hacmine ulaşmış durumdaydı. 

1980’li yıllara geldiğimizde bugün ki ekonomik 
dinamiklerimizin temelleri atıldı desek yeridir. 
1970’lerdeki petrol şokları ve krizlerinin dünya 
ekonomik sisteminde kalıcı değişikliklere sebebiyet 
vermesiyle birlikte ulusal kalkınma anlayışı yerini 
ihracata dayalı ekonomik büyüme programına 
bırakmıştır. Değişen ve çeşitlilik kazanan 
müşteri talepleri Dünya ekonomilerinin yeniden 
düzenlenmesine sebebiyet vermiştir. Bu çerçevede 
Türkiye daha fazla dışa açılma, küresel ekonomiyle 
bütünleşebilme gibi amaçlarla çeşitli düzenlemelere 
gitmiş ve 24 Ocak Kararları olarak bilinen ihracata 
dayalı sanayi stratejisi düzenlemelerini uygulamaya 
koymuştur.

Bu kararlarla birlikte Türkiye, cumhuriyetin 
ilk yıllarından 1980’e kadar yürüttüğü ithal 
ikameci modeli terk ederek ihracat odaklı ve 
küreselleşmeyi merkeze alan ihracata dayalı 
büyüme planını uygulamaya başlamıştır. Döviz 
politikalarının serbestleşmesi ile birlikte kamunun 
sanayi ve ihracattaki payı azalacak ve özel 
sektörün ekonomideki rolü artırılacaktı. 24 Ocak 
Kararlarının en önemli etkilerinden bir tanesi de 
Serbest Bölgelerin faaliyete geçirilmesi olarak 
ele alınabilir. Serbest Bölgeler ilk uygulamaya 
alındığında yabancı yatırımcılardan çok yerli 
üreticileri sistemin içine dahil etse de ilerleyen 
yıllarda Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile 
birlikte yabancı sermayeye yeni teşvikler sağlanmış 
ve Serbest Bölgelerde yatırım yapılmasına imkân 
verilmiştir. Bu dönemde dış ticaret hacminde 
olumlu gelişmeler yaşanmış ancak dış ticaret 
açıkları dönem dönem düşüşler gösterse de genel 
itibariyle artmaya devam etmiştir.

1990’lı yıllara gelindiğinde Türkiye gerçekleştirdiği 
hamleler ve uyguladığı politikalar sayesinde küresel 
ekonomide daha fazla rol oynamaya başlamıştır. 
1994 krizi sonrasında ekonomi yeniden değişime 
uğramış ve 5 Nisan kararları açıklanmıştır. Bu 
dönemde Türk Lirasının yeniden devalüasyonuyla 
birlikte ihracat oranlarında önemli artışlar 
gerçekleşmiştir. Süreci takiben Türkiye 1995 
yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne, 1996 yılında 
Gümrük Birliği’ne üye olmuştur. Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın ticareti hareketlendirmesi ve yeni 
talepler doğurması olumlu yanları olarak ele 
alınsa da AB sanayi ürünlerinin gümrüksüz olarak 
ithal edilmesi dış ticaret açığının artmasına sebep 
olmuştur.
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2000’li yılların başında dış ticaret hacmimiz 80 
milyar dolar civarında gerçeklemiştir. Gerçekleşen 
bu hacmin %35’ini ihracat oluştururken %65’i 
ithalat ile gerçekleşmiştir. Bu noktada sanayi 
ürünlerinin ihracattaki payını göstermek adına 
sektörel oranları belirtmekte fayda var. İhracatta 
tarım sektörünün %6, madencilik sektörünün 
%1,4, sanayi sektörünün oranı ise %91,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Sanayi sektörü ihracattaki payını 
istikrarlı ve sürekli artırırken tarım sektörü ihracattaki 
payını önemli ölçüde kaybetmiştir. Bu dönemden 
sonra yaşanan küresel krizler ve global sorunlar 
Türkiye’yi doğrudan etkilemeye başlamıştır.

2008 yılında ABD’de başlayan ekonomik kriz 
(mortgage krizi) tüm dünyada etkisini ağır şekilde 
hissettirmiştir. Krizin en ağır etkileri Euro bölgesinde 
hissedilmiş ve Avrupa ekonomisinde büyük daralma 
yaşanmıştır. Yaşanan kriz ortamında Türkiye’nin de 
bölge ülkeleri ile olan ihracatında azalmalar olmuş 
bu sebeple sermaye girişinde düşüşler yaşanmıştır. 
Türkiye dış ticaretinin 2000 yılından günümüze 
olan seyrine bakıldığında bazı yıllarda bir önceki 
yıla göre düşüşler olsa da genel olarak istikrarlı bir 
biçimde arttığı görülmektedir.

2020 yılı itibariyle ortaya çıkan Covid-19 
pandemisi ve sonrasında yaşanan ekonomik 
durgunluğun etkileri gelecek hedeflerimizin de 
yavaşlamasına sebebiyet vermiştir. Özellikle 
2020 yılında Uzakdoğu hattında yaşanan navlun 
krizi hammadde ve yarı mamul ithalatında ciddi 
maliyetler doğurduğu için üretim ve ihracatta 
rekabetçi olmamızı engellemiştir. Ancak Türkiye, 
bu dönemde dahi esnek üretim politikaları 
ve hızlı karar verme gücü ile neredeyse tüm 
Dünya’ya medikal malzeme ihracatı konusunda 
örnek teşkil etmeyi başarmıştır. 2021 yılına 
gelindiğinde ülkelerin sergilediği genişletici para 
ve maliye politikaları uygulamaları, hane halkları 
ve şirketleri destekleyici önlemler ve yaygınlaşan 

sağlık tedbirleri sayesinde belirgin bir toparlanma 
kaydetmiştir. Bu toparlanmaya rağmen, 2022 
yılında gözlenen yeni gelişmeler küresel ekonomi 
üzerindeki belirsizlikleri artırmıştır. Nitekim Rusya 
ve Ukrayna arasında başlayan savaş fiyat, tedarik 
zinciri ve ticaret kanalları aracılığıyla enerji ve gıda 
sektörleri başta olmak üzere küresel ekonomiyi 
olumsuz etkilemektedir.

Tüm bu bilgi ve veriler dahilinde, yaşanan 
ekonomik dalgalanmalar ve küresel krizler 
ihracat hedeflerimizin şekillenmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Türkiye, Dünya’da yükselen 
enflasyon eğilimi karşısında büyümeyi yüksek 
tutarak istihdamı önce korumayı sonra da artırmayı 
hedef alan bir politika izlemektedir.  Bu politika 
doğrultusunda 2022 yılının ilk yarısında büyümeyi 
yüzde 7,6 oranında tutmayı başarmıştır. Ancak 
küresel ekonomik durum itibariyle yavaşlayan sanayi 
üretimi göz önüne alındığında toplam büyümenin 
yüzde 5 civarında olması beklenmektedir. Bu 
büyüme oranına paralel olarak ihracatımızın 250 
milyar doları aşacağı planlanmaktadır. Dünya 
ekonomileri arasında küresel bir aktör olarak 
Türkiye, hedefleri doğrultusunda 2023 yılına daha 
heyecanlı ve büyük hedeflerle girmektedir. 

Küresel sistemin yüksek enflasyon ve resesyon 
baskısı altında olmasına rağmen Türkiye’nin 
2023 yılı için öngörülen 300 milyar dolar ihracat 
ve toplamda 700 milyar dolarlık dış ticaret hacmi 
gelecek planlarının bir aynası olarak karşımızda 
durmaktadır. Büyüme, ihracat, istihdam, fiyat 
istikrarı ve ödemeler dengesi açısından açıklanan 
orta vadeli 2023-2025 planı doğrultusunda 
hedeflerimizin gerçekleşmesi ülkemizin hak 
ettiği noktaya gelmesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. Her krizi başarıyla atlatan Türkiye’nin 
bu süreçten de sağlıklı bir şekilde çıkacağını umut 
ediyoruz.
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Mehmet BARAN
Ticaret Uzman Yardımcısı

Jules Verne Dünyasına Tarife Diliyle Bir Bakış

ÖZET

Bu çalışmada Jules Verne romanları içerisinde 
yer alan bazı eşyaların tarife pozisyonları (GTİP) 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Malzeme, coğrafya, 
denizcilik ve hayvanlar hakkında oldukça ciddi 
bir bilgi birikimi ile yazılan romanlar GTİP tespiti 
amacıyla öğretici kaynak olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: GTİP, tarife tespiti, tarife 
yorum kuralları, Jules Verne

Abstract:
In this study, the HS codes of some items in Jules Verne 
novels were tried to be determined. Novels written with 
a very complicated and detailed knowledge about 
material, geography, maritime and animals have been 
taken as an instructive resource for the purpose of 
determining the HS codes.

Keywords: HS Codes, Jules Verne Novels, 

GİRİŞ

Gümrük Tarife Cetveli, genel adıyla armonize 
sistem nomanklatürü uluslararası eşya 
kodlama standardizasyonu olarak 

uluslararası ticarette yeknesaklığı sağlamak 
amacıyla tasarlanmış olsa da, Jules Verne’in zengin 
dilindeki çeşitli eşyaların armonize sistemdeki 
karşılığı sorgulanmaktadır.

Fransız yazar Jules Verne bilimkurgunun üstadı 
olarak bilinir. Kendisi de aynı zamanda bir 
gezgin olarak fantastik dünyanın kapılarını 
aralamış, inanılmaz hikâyeler yazmıştır. Bu yazıda 
onun eserlerinde geçen bazı objelerin GTİP’leri 
aranacaktır.

ARZIN MERKEZİNE SEYAHAT 
“Fakat romboedrik kristalleşmelerle, retinasfalt 
reçinelerle, gelenitlerle, fangazitlerle, kurşun 
molibdatlarıyla, manganez tungstatlarla ve zirkon 
titaniatlarla karşı karşıya kalındığında en hünerli 
dilin bile sürçmeye hakkı vardır.”1

Yer altının kapılarını araladığımızda, minerallerin 
kulağa hoş gelen aynı zamanda da insanı hayranlıkta 
bırakan isimleri de sıralanıyor önümüzde. Bu 
alıntıda yer alan romboedrik kristalleşme, bir 
mineralden ziyade bir geometrik şekli ifade ediyor. 
Fransızca “rhomboadrique” kelimesinden gelen 
romboedrik, Eşkenar, paralelyüzleri ifade ediyor. 
Retinasfalt reçinelere geldiğimizde ise, retin 
aslında aynı zamanda reçine de demek. Reçine 

1Jules Verne, Arzın Merkezine Yolculuk, Alfa Yayınları, İstanbul 2015, s.7  
2https://www.investopedia.com/terms/b/bitumen.asp Erişim Tarihi: 17.08.2022
3https://www.asphalt.com.au/why-asphalt/bitumen-vs-asphalt/ Erişim Tarihi: 17.08.2022 https://civiltoday.com/transportation/highway/298-differences-between-bitu-
men-and-asphalt Erişim Tarihi: 17.08.2022 ve diğer kaynaklar.
4https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-pollution/sources-industry/volatile-organic-compounds-consumer-commercial/cutback-asphalt-emulsi-
fied.html Erişim Tarihi: 17.08.2022
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haline gelmiş asfaltı kast ediyor.  Yol yapımında 
kullanılan asfaltlar aslında bir karışımdır. Karışım 
halinde olmadığı halde (sadece su katılmış 
olabilir) tabii asfalt 27.14’te sınıflandırılmaktadır. 
Bitümen adı verilen madde ham petrolün 
işlenmesiyle veya doğal olarak göl diplerinde vs. 
elde edilmektedir.2  Bitümen ile asfaltın temel farkı 
bitümenin asfaltın içerisinde yer alan sıvı kısım 
olduğu ifade edilmektedir.3 Bu bakımdan sufle 
ve içindeki çikolataya benzetilebilir görünümü 
vardır. Bitümen asfaltın birleştiricisi olarak işlev 
görmektedir. Asfalt esasında içerisinde minerali 
barındırsa da, Cut-back olarak bilinen yol 
kaplama asfaltı 27.15’te karşımıza çıkar. Cut-
back içerisinde çimento da yer alır.4  

Gelenite geldiğimizde, alıntıda “gelenit” olarak 
geçse de MTA’ya göre adı “galenit” olup5  kurşunlu 
bir mineraldir.6  İngilizce’de “galena” olarak 
bilinen bu mineral7  kimi kaynaklarda 69. fasılda 
sayılsa da 69. fasıl işlenmiş mineralleri içerdiği 
için (seramik mamüller) burada bulunması 
imkânsızdır. Bileşimi büyük oranda kurşundan 
oluştuğu için 26.07’da bulunması gerekir. 
Nitekim 26.07 izahnamesinde MTA adıyla değil 
yabancı dildeki adıyla karşımıza çıkar:

“(c) Galena, çoğunlukla içinde gümüş bulunan 
kurşun sülfür.”8 

Fangazite geldiğimizde ise işler giderek 
zorlaşmaktadır. MTA Bilgi merkezinde böyle 
bir mineral sayılmamaktadır. İngilizce orijinal 

metninde “Fassaites” geçmektedir.9  Fassaite ismi 
İtalyanca’dan gelen bir kelime olarak İtalya’da 
bulunan bir augit türünü işaret etmektedir.10 Eser 
miktarda demir barındırmaktadır.11 

Kimyasal formülü (Ca,Na)(Mg,Fe,Al,Ti)(Si,Al)2O6 
şeklindedir.12 
Dilimizde bir karşılığı bulunmadığından çevirmen 
fangazit olarak çevirmiştir. 

Fassaite’in 25. fasılda yer aldığı düşünülmektedir 
çünkü oldukça ham bir mineraldir. Yüksek 
miktarda kalsiyum içerir.13 Volkanik kayalar 
ile kireç taşı arasında oluştuğu göz önüne 
alındığında14  bu mineralin kireçtaşı kayaçlarına 
yakın bir noktada olması beklenebilir. 

Kurşun molibdada gelince, ilginç bir görünümü 
olan wulfenite mineralidir bu. Franz Xavier 
Wulfen anısına bu isim verilmiştir. Formülü 
PbMoO415    içeriğinde kurşun, molibden ve 
oksijen bulunmaktadır. Bu nedenle 26. Fasılda 
yer alan kurşunlu taşlar veya molibdenli taşlardan 
birinde olması beklenir. Nitekim izahnamede 
26.13’te karşımıza hemen çıkar:

“(b) Vulfenit, kurşun molibdat.”16 

Peki ya manganez tungstat? Bu da hubnerit taşıdır. 
Oldukça güzel bir yapısı vardır. Görüldüğünde 
dikkat çekmemesi mümkün değildir. MnWo4 
formülüyle tanımlanır.17  26. Fasılda tungsten 
cevherleri içinde hemen ismen göze çarpar:
“b) Hubnerit, manganez tungstat” 18

5https://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/galenit Erişim Tarihi: 17.08.2022
6https://jeogenc.net/galenit-pbs-ve-sfalerit-zns-ozellikleri.html Erişim Tarihi: 17.08.2022
7https://geology.com/minerals/galena.shtml Erişim Tarihi: 17.08.2022
8Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 4 Eki, Ticaret Bakanlığından: 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Mükerrer R.G.
9Jules Verne, Journey to the Center of the Earth, Feedbooks, Chapter I
10https://www.merriam-webster.com/dictionary/fassaite Erişim Tarihi: 17.08.2022
11https://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Fassaite.html Erişim Tarihi: 17.08.2022
12https://nationalgemlab.in/fassaite/ Erişim Tarihi: 17.08.2022
13Deer, Howie and Zussman, Rock Forming Minerals, Second Edition, London 1997, s. 401
14http://www.msrblog.com/science/geographic-minerals/fassaite-properties-and-occurrences.html Erişim Tarihi: 17.08.2022
15https://rruff.info/doclib/hom/wulfenite.pdf Erişim Tarihi: 17.08.2022
16Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 4 Eki, Ticaret Bakanlığından: 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Mükerrer R.G.
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Jules Verne’yi büyüleyen bir diğer mineral olan 
zirkon titaniat? İngilizce metninde “titanite of 
zirconium”19 olarak geçer. Bu da fassaite gibi 
çözülmesi zor bir bilmecedir. Çünkü bu isimde 
bir mineral yoktur. Bu nedenle gözler Fransızca 
orijinal metne gitmelidir. Fransızca metinde ise 
“et des titaniates de zircone” demektedir. Yine 
aynı yere çıkar.

İKİ YIL OKUL TATİLİ

“Gordon’un defterinde, gemi araçları maddesinde 
yazılanlar şunlardı: İki aneroit barometre, bir adet 
ispirtolu santigrat termometre, iki denizci saati, sisli 
havalarda kullanılan ve sesi uzun mesafelerden 
duyulan birçok boru ve kornet, yakın ve uzun 
menzilli üç dürbün, bir kapaklı pusula ve ufak 
modellerde iki tane daha, fırtınaların yaklaştığını 

bildiren bir “storm-glass’”, denizdeyken gemiden 
gemiye haberleşmeyi sağlayan flama takımını 
saymazsak çok sayıda Birleşik Krallık bayrağı.” 20

Yeni bir yolculuk daha başlıyor. İlk başta aneroit 
barometre ile başlayalım. Aneroit barometre 
barometrelerin iki türünden birisidir. Bir 
diğeri ise civalı olandır. Aneroit olanlar havalı 
barometre olarak da bilinir.21  9025.80 tarife alt 
pozisyonunda barometreler ismen geçmektedir. 
Elektrikli olması beklenemeyeceğinden 
9025.80.20.90.00 GTİP’inde sınıflandırılır.
İspirtolu santigrat termometre, bildiğimiz 
termometrenin civa yerine ispirto kullanılanıdır.22  
Santigrat denmesinin nedeni Fahrenheit 
değil santigrat ölçüm biriminden olduğunu 
vurgulamak içindir. O da 90.25’te ismen sayılır. 
9025.11.80.00.19 GTİP’inde sınıflandırıldığı 
değerlendirilmektedir.

Denizci saati ile ne kast edilmektedir? İngilizce 
metinde “chronometer”23  bildiğimiz kronometreyi 
ifade etmektedir. 91.01’de yer almaktadır.

Diğer eşyalar olan boru ve kornet izahnameye 
göre 9205.10’da bulunmaktadırlar. “Bunlar, 
kornetleri, borazanları (basit borazan, orkestra 
borazanı vb.), boruları, sakshornları, bariton 
ve bas boruları, bambordonları (bas-tuba), bas 
suzafonları, trombonları (sübaplı veya sürgülü tip), 
orkestra kornalarını (örneğin Fransız Kornaları) ve 
orkestrada kullanılmak üzere sübapsız kornaları 
(örn; av kornaları)içerir.”24  

Çift gözlü dürbünler 9005.10’a giderken, pusula 
9014.10’dadır. 

Storm-glass ise oldukça ilginç bir eşyadır. 
Fırtınaların geldiğini haber vermek üzere icat 
edilmiş bir kimyasal karışımdır. 18. Yüzyılda icat 
edilmiştir.25 İçeriğinde distile su ve bazı kimyasallar 
yer alan cam bir fanustur.26  Atmosferik olaylar 
neticesinde sıvının berraklığının vs. değişmesiyle 
bazı tahminler yürütmeye yaramaktadır.27 

17https://www.mindat.org/min-1940.html Erişim Tarihi: 17.08.2022
18Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 4 Eki, Ticaret Bakanlığından: 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Mükerrer R.G.
19Jules Verne, Journey to the Center…
20Jules Verne, İki Yıl Okul Tatili, Alfa Yayınları, İstanbul 2019, s.68
21https://stringfixer.com/tr/Aneroid_barometer Erişim Tarihi: 17.08.2022
22https://www.dkteknoloji.com/blog/icerik/termometre-cesitleri Erişim Tarihi: 17.08.2022
23Jules Verne, A Drift in the Pacific, Freedonia Books, Amsterdam.
24Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 4 Eki, Ticaret Bakanlığından: 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Mükerrer R.G.
 25https://www.connectsavannah.com/savannah/how-do-storm-glasses-work-do-they-work-at-all/Content?oid=2133799 Erişim Tarihi: 17.08.2022
26https://taubmancollege.umich.edu/research/faculty-projects/storm-glass Erişim Tarihi: 17.08.2022A
27https://www.thoughtco.com/make-storm-glass-to-predict-weather-605983#:~:text=The%20premise%20of%20the%20functioning,in%20response%20to%20atmospheric%20pressure. Erişim Tarihi: 
17.08.2022
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Gerçekten işe yarayıp yaramadığı, çalışıp 
çalışmadığı yönünde sayısız tartışma sürüp gitse 
de günümüzde gemilerde kullanılmayan, eskide 
kalmış bir alet olarak storm glass halihazırda 
dekoratif olarak satılmaktadır. Bu nedenle 
icat edildiği dönemde bir ölçüm aleti işlevi 
gördüğünden 90. Fasılda barometrelere yakın 
bir pozisyonda değerlendirilebilirdi. Atmosferik 
basınç ve ısı değişimlerinden etkilendiği için de 
bir nevi barometre türü olarak da görülebilirdi. 
Ancak günümüzde yalnızca cam bir dekor 
olarak işlevi bulunduğundan içeriğinde distile su 
olsun olmasın camdan eşya olarak 70. fasılda 
düşünülebilir.

Son olarak Birleşik Krallık bayrağı, 63.07’de 
değerlendirilmektedir.

SONUÇ

Jules Verne romanları zengin bir hayal 
gücünün, engin bir bilginin karışımı olarak 
çocukları uzak diyarlara götürdüler. 
Bu romanları yazabilmek için gerekli 
malzeme, coğrafya, tarih, denizcilik bilgisi 
oldukça yüklü bir genel kültüre ihtiyaç 
duymaktadır. Gümrük Tarife Pozisyonlarının 
saptanması da zengin bir eşya skalası 
içerisinde aradığını doğru yerde aramak, 
doğru yöntemle bulmak prensibiyle 
hareket etmeyi zorunlu tutar. Jules Verne 
romanlarından çeşitli alıntıların tarife 
pozisyonlarının saptanmaya çalışıldığı 
bu çalışmada okurlara beyin jimnastiği 
yaptırmak hedeflenmiştir. Bazı eşyaların 
GTİP’leri (örn. Fassaite) tespit edilememiş, 
bir mineralin ise kurgusal olabileceği 
(Zirkon titaniat) değerlendirilmiştir.

Editör Notu: Bu çalışma akademik 
amaçlarla yazılmış olup, burada yer 
alan GTİP tespitleri hiçbir surette Ticaret 
Bakanlığı ve diğer resmi mercileri 
bağlamaz. Cari işlemlere esas olarak 
kaynak gösterilemez.
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Umut YİĞİT
Muayene Memuru

Badem Hakkında Genel Bilgiler ve
Kullanım Alanları

Badem, gülgiller familyasından; kiraz, kayısı, 
şeftali ve erik gibi meyve ağaçlarını da içeren 
Prunus cinsi küçük bir ağaç türüdür. Ayrıca 

Prunus cinsinin diğer üyelerinden farklı olarak tatlı 
bir meyveye sahip olmayıp yenilebilir bir tohumu 
vardır. Tohumunu çevreleyen oluklu çekirdeğiyle 
diğer Prunus türlerinden ayırt edilmekte olup bu 
açıdan şeftali ile birlikte  “Amygdalus” alt cinsinde 
sınıflandırılır. Büyümeleri için en uygun sıcaklık 15 
ila 30 °C arasında olup ekiminden 3-4 yıl sonra 
ekonomik bir ürün elde edilmektedir.1  

Mineral, vitamin ve protein açısından oldukça zengin 
olan badem; atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı 
sıra, çikolata bazlı ürünler ve kurabiyelerde sıklıkla 
kullanılmaktadır. Günümüzde badem yağı, badem 
şekeri ve badem sütü gibi ana bileşeni badem olan 
nihai ürünler bulunmaktadır. Ayrıca tüketicilerin 
işlenmiş ürünler yerine sağlıklı ve doğal gıdalara 
yönelik artan talebinin yanında; et ve balığa 
alternatif olarak görülen, protein açısından yüksek 
bitkisel ürünlere olan ilgi badem pazarının istikrarlı 
bir şekilde büyümesini sağlamaktadır.2  Atıştırmalık 
olarak badem tüketimi, özellikle Avrupa’da 
mevsimseldir, kış aylarında zirveye ulaşır ve daha 
sonra yaza doğru düşer. Badem tüketiminin zirvesi, 
Avrupa ülkelerindeki Noel ve Yeni Yıl tatilleriyle 
ilgilidir.3   
          

2. Türkiye Ve Dünyada Badem Üretimi

Badem, ilk olarak Levant bölgesi olarak adlandırılan 
Akdeniz’in doğu sahillerinde yetişmiş ve buradan 
kuzey Afrika ve güney Avrupa’ya getirilmesinin 
ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaygınlaşmıştır. Ülkemizde ise ilk etapta Ege, 
Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile sınırlı kalan 
badem yetiştiriciliği, günümüzde tüm Türkiye’de, 
özellikle de Adıyaman’da yaygınlaşmıştır. Türkiye 
İstatistik Kurumundan alınan verilere göre; 2021 
yılında meyve veren badem ağaçlarının %25’i 
Adıyaman’da, % 7’si Şanlıurfa’da, % 6’sı ise 
Mersin’de bulunmakta olup Adıyaman toplam 
badem üretimin %22’sini, Mersin %15’ini, Antalya 
ise %6’sını karşılamaktadır. Öte yandan Tablo:1’de 
yer alan veriler değerlendirildiğinde, 2017-2021 
yılları arasında ağaç sayısının istikrarlı bir şekilde 
artış gösterdiği, buna bağlı olarak badem üretim 
miktarının bahse konu dönemde yaklaşık 2 katına 
çıktığı görülmektedir.

Tablo: 1) Türkiye Badem Üretimi ve Yıllık 
Değişim Oranları
 Meyve Veren 

Yaşta Ağaç 
Sayısı 

Meyve 
Vermeyen 
Yaşta Ağaç 

Sayısı 

Toplu 
Meyveliklerin 
Alanı (Dekar) 

Meyve Veren 
Ağaç Başına 
Verim (kg) 

 
Üre�m Miktarı (Ton) 

2017 6.810.165 5.098.562 352.017 13 90.000 

2018 8.490.351 
(%24,7) 

5.400.809 
(%5,9) 

421.914 
 ( %19,9) 

12 100.000 

2019 9.521.707 
(%12,1) 

6.333.129 
(%17,3) 

470.881  
(% 11,6) 

16 150.000 

2020 10.380.249 
(%9) 

7.093.395 
(%12) 

523.695 (%11,2) 15 159.187 

2021 12.471.039 
(%20,1) 

6.772.875 
 (- %4,5) 

577.324  
( % 10,2) 

14 178.000 

 

1BADEM BAHÇE TESİSİ PROJESİ Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Temmuz 2020
2BADEM BAHÇE TESİSİ PROJESİ Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Temmuz 2020
3Exporting Almonds to Europe, https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/almonds (Erişim Tarihi: 03.11.2022)
4BADEM BAHÇE TESİSİ PROJESİ Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Temmuz 2020
5Ajibade, Abraham, ve Sayed Saghaian. 2022. “U.S. Almond Exports and Retaliatory Trade Tariffs” Sustainability 14, no. 11: 6409. https://doi.org/10.3390/su14116409
6Exporting Almonds to Europe, https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/almonds (Erişim Tarihi: 03.11.2022)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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Bademden ticari değerde bir ürün alabilecek verimi 
elde etmek; kapsamlı teorik bilgiye ihtiyaç duyulan 
detaylı bir süreçtir. Bu sürecin en önemli kısmı ise 
uygun koşullarının oluşturulması ile gerçekleşen 
tozlanma ve çiçeklenmedir. TDK tozlanmayı; 
“Erkek organlardaki çiçek tozunun, rüzgâr veya 
böceklerin aracılığıyla çiçeklerin tepeciğine 
konması, döllenme, tozlanma, alogami” olarak 
tanımlamaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Badem 
Bahçe Tesisi Projesinde, tek bir badem çeşidinin 
kendi çiçek tozlarıyla tozlanması durumunda 
ticari anlamda bir ürün alınamadığı; farklı badem 
çeşitlerinin birbirinden farklı tarihlerde çiçeklendiği; 
badem bahçelerinden bol ürün alabilmek için 
birbiri ile yakın dönemlerde çiçeklenen en az iki 
uyumlu badem çeşidine ait çiçeklerin “karşılıklı 
olarak” tozlanması gerektiği; çiçek tozunun 
badem çeşitleri arasında taşınmasının rüzgar ile 
gerçekleşmemesi nedeniyle tozlanma eyleminin 
arılar aracılığıyla sağlandığı; arıların tek bir badem 
çeşidini ya da aynı dönemde çiçek açan badem 
çiçeklerini gezme eğiliminin olduğunu; bu nedenle 
arıların arzu edilen çiçekleri tozlaması için farklı 
çeşitlerin bahçe içindeki konumlarının titizlikle 
planlanması gerektiği anlaşılmıştır. Bu itibarla; 
badem bahçesinde birbiri ile uyumlu çeşitlerin 
optimal konumda olması ve arıların tozlanma 
sürecini engelleyecek ekstrem rüzgar ve yağış gibi 
hava koşullarının bulunmaması gereklidir.

Öte yandan; badem yetiştiriciliğini sınırlayan en 
önemli faktörlerden biri ilkbaharın geç donlarıdır. 
Çünkü, bademler birçok ılıman iklim meyve 
türlerinden önce çiçek açar ve ilkbahar geç 

donlarının sürekli görüldüğü yerlerde bademden 
kararlı bir ürün elde etmek mümkün değildir.4  
Konu bir bütün olarak değerlendirildiğinde; 
yüksek verim elde edebilmek için; uyumlu 
badem çeşitlerinin seçilerek bahçede uygun 
konumlandırılması, arıların tozlanma işlemini 
sağlıklı gerçekleştirebileceği ideal ortamın varlığı 
ve iklimsel koşulların uygunluğu gibi geleneksel 
üretim yönteminin dışına çıkılmasını gerektiren, 
teorik bilgiye sahip üreticilerin yürüttüğü kapsamlı 
bir üretim süreci gerekmektedir.

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre; 
küresel çapta badem ekili alanı ve üretimi her 
geçen yıl artış göstermektedir. 2017 yılında toplam 
ekili alan 1.906.904 hektar iken 2020 yılında 
toplam 2.162.263 olmuştur. Buna paralel olarak 
toplam badem üretimi 2017 yılında 3.064.304 
ton iken 2020 yılında %35 artarak 4.140.043 tona 
ulaşmıştır.

1. Gümrük Mevzuatında Badem

Kabuklu Badem 0802.11, Kabuksuz Badem 
ise 0802.12 Gümrük Tarife Pozisyonunda 
sınıflandırılmaktadır. 2022 yılı 5052 Karar Sayılı 
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Karar  kapsamında kabuklu bademe %2 
Gümrük Vergisi  ile birlikte 452 $/ton ek mali 
yükümlülük (Bosna-Hersek hariç), kabuksuz badem 
için ise %2 Gümrük Vergisi  ile birlikte 818 $/ton 
ek mali yükümlülük uygulanmaktadır. ABD menşeli 
olanlar için ise “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli 
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük 
Uygulanmasına Dair Karar - 2018/11973” 
neticesinde %10 oranında Ek Mali Yükümlülük 
uygulanmaktadır.
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Söz konusu eşya için geçmiş dönemde referans 
kıymet uygulaması bulunmaktaydı. Bilindiği üzere 
referans kıymet; ithal eşyasının gümrük kıymetine 
ilişkin gümrük İdarelerine yol gösterici nitelikte 
olup beyanın doğruluğu hususunda idarelerce 
yararlanılmaktadır. Badem cinsi eşyanın referans 
kıymetine ilişkin yapılan inceleme neticesinde; 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce konu hakkında 
tasarrufta bulunulduğu ancak eşyanın 31078 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Mayıs 
2020 tarihinde yürürlüğe giren “İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) 
kapsamında kayda alınmak suretiyle gözetime tabi 
tutulmasını müteakip eşyaya ilişkin referans/veri 
fiyat uygulaması kaldırıldığı görülmektedir.

Uluslararası Piyasada  Kabuksuz  
Badem Ticareti ve ABD’nin 
Karşılaştırmalı Üstünlüğü

Dünyada bademin ana üretici ve tedarikçisi Amerika 
Birleşik Devletleridir. ABD üzerinden ihraç edilen 
bademlerin çok büyük bir bölümü Kaliforniya’da 
üretilmekte olup 1950 yılında kurulan “Kaliforniya 
Badem Kurulu” ile badem yetiştirici ve işleyicileri 
aynı çatı altında toplanarak, ABD badem endüstrisi 
günümüzdeki konumuna ulaşmıştır. Kaliforniya’da 
yaklaşık 7600 badem çiftliği bulunmakta olup bu 
çiftliklerin çoğu aile mirasını sürdüren 3. ve 4.  nesil 
çiftçilere aittir.5   

Tablo:2’de görüleceği üzere; küresel çapta önemli 
diğer ihracatçı ülkeler İspanya ve Avustralya‘dır. 
İspanya, Avrupa’nın en büyük badem üreticisi 
olmasının yanı sıra, Barselona limanına ulaşan 
Kaliforniya bademlerinin Avrupa içinde yeniden 
ihracatı için de önemli bir ticaret merkezidir. 
İspanya tarafından İthal edilen, çoğunlukla ABD 
menşeli bademin büyük çoğunluğu, diğer Avrupa 

ülkelerine yeniden ihraç edilmektedir.6  Tablo:3’te 
ise 2021 yılı kabuksuz badem ithalat verileri 
paylaşılmıştır. Buna göre toplam ithalat değeri 
en yüksek ülkeler sırasıyla Almanya, İspanya ve 
Fransa’dır.

Tablo: 2) 2021 Yılı Dünya Geneli Kabuksuz 
Badem İhracatı

SIRA ÜLKE GTİP Toplam İhracat 
Değeri ($) 

Toplam İhracat 
Miktarı (KG) 

Toplam 
İhraca�aki 

Payı (%) 

Ortalama 
Birim Fiyat 

($) 

1 
Amerika Birleşik 

Devletleri 080212 3.381.705.840 691.771.000 68,48 4,89 

2 İspanya 080212 706.094.660 111.203.000 11,01 6,35 

3 Avustralya 080212 255.644.330 51.272.300 5,08 4,99 

4 Birleşik Arap Emirlikleri 080212 226.385.990 45.685.100 4,52 4,96 

5 Almanya 080212 136.228.780 19.072.600 1,89 7,14 

6 Hollanda 080212 128.882.740 21.886.300 2,17 5,89 

7 Türkiye 080212 110.879.470 16.409.800 1,62 6,76 

8 İtalya 080212 109.953.750 13.870.800 1,37 7,93 

9 Şili 080212 45.964.310 7.627.000 0,76 6,03 

10 Portekiz 080212 15.309.810 2.841.530 0,28 5,39 

 

Tablo: 3) 2021 Yılı Dünya Geneli Kabuksuz 
Badem İthalatı

Geçmiş dönemde badem cinsi eşyanın referans 
kıymetine dayanak olan ABD Uluslararası Ticaret 
Komisyonu verileri değerlendirilerek Tablo:4 
hazırlanmış olup bu tablo, ABD tarafından “FAS 
(Geminin Yanına Teslim) teslim şekli ile ihraç edilen 
badem cinsi eşyanın belirli dönemlerdeki ortalama 
birim kıymetini göstermektedir. Söz konusu 
tabloda; 2017-2022 yılları arasında en yüksek 
ortalama birim fiyat 2019 yılı Ağustos ayında 6,66 
$ / kg ile, en düşük ortalama birim fiyatın 2021 yılı 
Ocak ayında 4,62 $ / kg ile gerçekleşmiş olduğu; 
2021 ve 2022 yıllarından itibaren ortalama birim 
fiyatının genellikle 5 $/kg seviyesinin altında 
seyrettiği görülmektedir.

SIRA ÜLKE GTİP Toplam İthalat 
Değeri ($) 

Toplam İthalat 
Miktarı (KG) 

Toplam 
İthala�aki 
Payı (%) 

Ortalama 
Birim Fiyat 
($) 

1 Almanya 080212 609,594 113,297 12,4 5,38 

2 İspanya 080212 463,389 107,011 9.4 4,33 

3 Fransa 080212 306,271 47,302 6.2 6,47 

4 
Birleşik Arap 
Emirlikleri  080212 299,399 62,591 6.1 4,78 

5 İtalya 080212 293,003 58,054 6 5,04 

6 Japonya 080212 220,944 42,489 4.5 5,20 

7 Çin 080212 201,488 38,269 4.1 5,26 

8 Hollanda 080212 198,016 39,694 4 4,98 

9 Güney Kore 080212 182,196 37,989 3.7 4,79 

10 Kanada 080212 172,760 30,659 3.5 5,63 

 

7https://www.thepacker.com/news/industry/2m-beehives-imported-california-almond-bloom (Erişim Tarihi: 06.11.2022)
8https://www.almonds.com/why-almonds/growing-good/water-wise (Erişim Tarihi: 06.11.2022)
9Abraham Ajibade & Sayed Saghaian, 2022. “U.S. Almond Exports and Retaliatory Trade Tariffs,” Sustainability, MDPI, Sayı 14(11), Sayfa 1-15

Kaynak: Dünya Bankası - World Integrated Trade 
Solution (wits.worldbank.org)

Kaynak: Trademap
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Tablo: 4) Amerika Birleşik Devletleri Kabuksuz 
Badem İhracatı Ortalama Birim Fiyatları

Geçmiş dönemde kabuksuz bademe ilişkin referans 
fiyat belirlenirken ABD ihracat fiyatlarının esas 
alınmasının altında; ABD’nin badem ticaretinde 
başat aktör olması yatmaktadır. Uluslararası 
ticarette elde ettiği bu konumun nedeni ise; 
badem ağacı ekim alanlarını istikrarlı olarak 
genişletmesinin yanı sıra yüksek verim elde ederek 
kârlılığı artırma, maliyetleri düşük seviyede tutma 
ve kaynakların sürdürülebilir olmasını teminen 
gerçekleştirdiği sistematik çalışmalardır.

Örneğin Kaliforniya’da badem çiçeklerinin 
tozlanmasını sağlayacak yeterli sayıda arı olmaması 
nedeniyle; 2021 yılında 2,1 milyon arı kovanı 
bölgeye ithal edilmiştir. Her kovanda yaklaşık 
20.000 işçi arı olduğu varsayıldığında; 42 milyar 
arının ithal edildiği anlaşılmaktadır.7 Böylelikle 
badem çiçekleri büyük oranda tozlanarak verim 
üst seviyeye çıkarılmaktadır. Bir diğer çalışma 
ise; gelişmiş su stratejileri üretmek, su verimliliği 
üzerine araştırmaları finanse etmek ve bu şekilde 
geleneksel sulamadan kaynaklanan verimsizliği 
ortadan kaldırmak üzerinedir.8 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ocak 6,01 6,09 6,26 6,63 4,62 5,38 

Şubat 5,99 6,12 6,34 6,59 4,70 5,16 

Mart 6,01 6,20 6,41 6,35 4,73 5,02 

N�san 5,97 6,58 6,50 6,18 4,63 4,85 

Mayıs 5,90 6,45 6,51 5,88 4,65 4,85 

Haz�ran 5,82 6,58 6,45 5,49 4,65 4,84 

Temmuz 5,80 6,50 6,55 5,13 4,65 4,83 

Ağustos 5,71 6,38 6,66 4,87 4,80 4,69 

Eylül 6,04 6,28 6,44 4,82 5,17 - 

Ek�m 5,97 6,09 6,38 4,83 5,45 - 

Kasım 6,03 6,17 6,54 4,75 5,60 - 

Aralık 6,03 6,18 6,53 4,66 5,45 - 

              Ortalama 5,94 6,30 6,46 5,52 4,93 4,95 

 

Bilindiği üzere; bir mal ya da hizmete ilişkin 
birim işlemde tüketilen su miktarına “su ayak izi” 
denilmektedir. Badem ise su ayak izi açısından 
tüm ağaç kuruyemişleri arasında en üst sırada yer 
almaktadır. 

Bu nedenle, bademler çevreye duyarlı ve maliyet 
dostu bir şekilde üretilecekse, su kaynaklarının 
sürdürülebilirliği ve uzun vadede suyun ekonomik 
maliyeti üzerine çalışmalar yapılmalıdır.9

Bu çalışmaların karşılığı olarak; badem üretim 
sürecindeki girdiler verimli kullanılmakta olup 
üretim ve dağıtım sürecinin koordinasyonuyla, 
eşyanın üreticiden uluslararası pazara en etkin 
seviyede ulaşması sağlanmaktadır.  

Tablo:5 incelendiğinde; 2020 yılında Türkiye ve 
ABD’nin ekili alanı, bu ekili alanda birim başına 
elde ettiği verim ve toplam üretim miktarları yer 
almaktadır. Görüleceği üzere; ABD toplam ekili 
alanı Türkiye’nin yaklaşık 10 katı; toplam badem 
üretimi Türkiye’nin 15 katı; birim başına elde ettiği 
verim ise Türkiye’nin yaklaşık 1,5 katıdır. Bu veriler 
de göstermektedir ki; ülkemizin badem ticaretindeki 
rekabet gücünün artması hedefleniyorsa; yalnızca 
ekili alanını genişletmekle kalmayıp elde ettiği 
verimi yükseltmeyi teminen mevcut çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürmelidir.

Kaynak: ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (usitc.gov)

 Ek�l� Alan (ha) Üret�m (ton) Ver�m (hg/ha) 
Türk�ye 52.370 159.187 30.397 
Amer�ka B�rleş�k Devletler� 505.858 2.370.021 46.852 

 

Bilindiği üzere ulusal rekabet gücü; ülkelerin 
makroekonomik performansları üzerinde duran 
bir tanımlama olup üretimi destekleyecek fiziki, 
ekonomik ve sosyal altyapının iyileştirilerek, 
mevcut kaynakların etkin kullanılması ile bir malı 
diğer ülkelerden daha uygun maliyetle üretme, 
uluslararası fiyatı etkileyebilme kapasitesi ile birlikte 
o malın uluslararası piyasalarda pazarlanma 
gücüdür.10 Ülkelerin rekabet gücünü belirlemede 
kullanılan çok sayıda endeks mevcut olup kabuksuz 
bademin uluslararası piyasadaki rekabetine ilişkin 
yapılacak tespitte; Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Endeksi (Balassa-1965), Açıklanmış 
Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi 
(Laursen-2015) ve Ticaret Dengesi Endeksi 
(Lafay-1992) kullanılacaktır.

Tablo: 5) Türkiye ve Abd’nin Badem Üretimle-
rine İlişkin Tablo

Kaynak: Dünya Tarım Örgütü (FAO)

10Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Temel Devlet Politikaları, Ahmet Karaaslan, Güner Tuncer, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:26, Nisan 2010
11Hayrettin KESKİNGÖZ, “Sanayi Sektöründe Rekabet Gücünün Ölçümü: Türkiye Örneği” , Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (3) :865-880
12Ahmet Can BAKKALCI, “Türk Otomotiv Sektörünün RTA, RSCA, TBI Endeksleri ile Ürün Haritalaması: Widodo’nun Modeline Farklı Bir Yaklaşım”, Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi (2018)
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Araştırma konusu ülkenin karşılaştırmalı 
üstünlüğünü belirlemeyi teminen; A ülkesi için, 
Badem İçi cinsi eşyaya (b) dair “Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler” (AKÜ) endeksi formülü 
aşağıda yer almaktadır.

AKÜba=(Xba/Xa)
             (Xbd/Xd)

Xba : A ülkesinin (b) malı ihracatı 
Xa :  A ülkesinin toplam ihracatı 
Xbd : (b) malı dünya ihracatı 
Xd : Toplam dünya ihracatı

Ulaşılan değerin 0<AKÜ<1 olması ile ülkenin 
karşılaştırmalı dezavantaja sahip olduğu, 1<AKÜ 
olması ile ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.11 

Ancak karşılaştırmalı üstünlüğün olmadığı durumun 
0 ile 1 arasında, karşılaştırmalı üstünlüğün olduğu 
durumun 1 ile sonsuz arasında olması nedeniyle 
AKÜ’nün asimetrik bilgi verdiği değerlendirilmekte 
olup ulaşılan değeri daha istikrarlı hale getirmek 
adına ASKÜ endeksi geliştirilmiştir.  

ASKÜ endeksi ASKÜ=(AKÜ+1) formülü ile 
hesaplanmaktadır ve  -1<ASKÜ<1 arasında çıkan 
değerin negatif ya da pozitif olması durumuna 
göre rekabet gücü analizi yapılmaktadır.12 

Lafay tarafından geliştirilen Ticaret Dengesi Endeksi 
(TDE) ise ülkenin dış ticaret dengesine ilişkin 
sonuçlar elde etmemizi sağlamakta olup negatif 
değer ülkenin net ithalatçı olduğu, pozitif değer ise 
net ihracatçı olduğu sonucunu doğurmaktadır.13  

A ülkesinin (b) eşyasına ilişkin Ticaret Dengesi 
Endeksi;
TDE=(b(ihracat)-b(ithalat)   

         b(İhracat)+b(ithalat)

formülü ile bulunmaktadır.

Bu endeksler ile ulaşılan sonucu analiz etme 
amacıyla Tri WİDODO 2009 yılında “ürün 
haritalaması” kavramını geliştirmiştir. Bu kavram 
ile ülkeler, bir mala ilişkin rekabet gücü ve ticaret 
dengelerine göre A, B, C ve D kategorileri ile 
ayrılmaktadır.14 

Tablo: 6) Ürün Haritalaması Tablosu

Kaynak: Tri WIDODO, Comparative Advantage: Theory, Empirical 
Measures And Case Studies (2009) 

Tablo: 7) Ulusal Rekabet Gücü Endeklerine 
İlişkin Tablo

Kaynak: Dünya Bankası (Worldbank), United States Census 
Bureau (census.gov)  ve Trademap.com verileri üzerinden 
hesaplama yapılmıştır.

Tablo: 7’de yer alan verilerin değerlendirilmesi 
neticesinde; ABD’nin kabuksuz bademde 
Karşılaştırmalı Üstün ve Net-İhracatçı olması 
nedeniyle, Widodo’nun ürün haritalaması 
kapsamında A Grubu ülke olduğu; Türkiye’nin 
ASKÜ değerinin pozitif olması sebebiyle 
Karşılaştırmalı Üstünlüğünün bulunduğu ancak 
ithalatının ihracatından fazla olması sebebiyle 
dış dengesinin negatif olduğu ve bu nedenle B 
Grubu ülke olduğu anlaşılmıştır. Almanya’nın 
ise 0<AKÜ<1 olması nedeniyle ASKÜ değerinin 
negatif olduğu, yani bir malı diğer ülkelerden 
daha uygun maliyetle üretme, uluslararası fiyatı 
etkileyebilme kapasitesinden yoksun olmasına 
istinaden ulusal rekabet gücünün bulunmadığı ve 
kabuksuz badem ticaretinde D Grubu ülke olarak 
sınıflandırıldığı anlaşılmıştır.

A
SK

Ü
 >

 0
 B Grubu Ülke 

Karşılaştırmalı Üstün 
Net-İthalatçı 

(ASKÜ > 0 ve TDE <0 ) 

A Grubu Ülke 
Karşılaştırmalı Üstün 

Net-İhracatçı 
(ASKÜ > 0 ve TDE >0) 

A
SK

Ü
 <

 0
 D Grubu Ülke 

Karşılaştırmalı Dezavantajlı 
Net-İthalatçı 

(ASKÜ < 0 ve TDE <0) 

C Grubu Ülke 
Karşılaştırmalı Dezavantajlı 

Net-İhracatçı 
(ASKÜ < 0 ve TDE >0) 

 TDE < 0 TDE > 0 
 

 AKÜ ASKÜ TDE Ürün Har�talaması 

ABD 7,87 0,77 0,98 (TDE >0) A Grubu 

TÜRKİYE 2,01 0,34 -0,002 (TDE <0) B Grubu 

ALMANYA 0,34          - 0,49    -0,64 (TDE <0) D Grubu 

 

13Başkol, M. O. & Bektaş, S. (2021). Türkiye Demir-Çelik Sektörünün Ürün Haritalaması: Widodo Yöntemiyle Bir Analiz . Yönetim Bilimleri Dergisi , Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı Özel 
Sayısı , 57-84 
14Tri WIDODO. “Comparative Advantage: Theory, Empirical Measures And Case Studies,” Review of Economic and Business Studies, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and 
Business Administration, sayı 4, sayfa 57-82, Kasım 2009.”
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ABD’nin karşılaştırmalı üstünlüğünden 
kaynaklanan, yüksek verim elde ederek birim 
başına elde edilen ürün maliyetini düşük tutabilmesi 
ve bunun sonucunda uluslararası piyasa fiyatını 
belirleme etkisine bir örnek olarak Fas badem 
piyasası verilebilir. Dünya Tarım Örgütü verilerine 
göre; Fas badem ekili alanı olarak Dünyada 3. 
sırada yer almakta olup bu açıdan Türkiye’nin 
yaklaşık 3 katı ekili alanı bulunmaktadır. 

Fas ülke içi badem piyasasıyla ilgili olarak yapılan 
bir çalışmada; 2018 yılında ülke içindeki toplam 
badem tüketiminde Amerika menşeli bademlerin 
ağırlığı %8 iken; 2019 yılında serbest ticaret 
anlaşması ile ABD menşeli badem üzerinden 
alınan ithalat vergilerinin düşürülmesinin ardından, 
bu oran her yıl yükselmiş ve 2021 yılında ülke 
içindeki Amerika menşeli bademlerin oranı %83’e 
çıkmıştır. Bu yükselişin ana nedeni olarak ABD 
menşeli bademlerin ucuzluğunun gösterildiği söz 
konusu çalışmada; ABD bademinin üretici fiyatının 
3,24 $ /kg olduğu, bu bademlerin Fas piyasasında 
5,54 $ / kg tüketiciye sunulduğu; Fas’ta üretilen 
bademin üretici fiyatının 5,37 $ / kg , tüketicilerin 
alış fiyatının ise  6,20 $ / kg olduğu belirtilmiştir.15 

4. Badem Piyasasının Geleceği

ABD Tarım Bakanlığının uluslararası badem 
piyasasına ilişkin yaptığı, 2022/2023 yıllarını 
kapsayan çalışmada; olumsuz hava koşulları 
nedeniyle ABD üretiminin 2023 yılında %11 
düşmesinin beklendiği; buna karşın Çin’e 
gerçekleştirilecek sevkiyatlar ile ihracatın yaklaşık 
%10 artacağı; ihracat miktarı ve yurt içi tüketimin 
artması ile badem stoklarının geçen yıla göre 
1/3 oranında azalacağı belirtilmiştir. Öte yandan 
Avustralya’da üretimin geçen yıla benzerlik 
gösterdiği; Avrupa’daki üretimin ise İspanya ve 
İtalya’daki olumsuz hava koşullarının etkisiyle 
%24 düşeceğinin tahmin edildiği; Çin ve Hindistan 
başta olmak üzere dünyada bademe olan talebin 
arttığı belirtilmiştir.16  Arz, talep ve stoklara ilişkin 
bu beklentiler, 2023 yılında bademin uluslararası 
piyasa fiyatında bir düşüş beklenmediğini, geçmiş 
yıllardaki ortalama fiyatların önümüzdeki yıl için 
de geçerliliğini koruyacağını göstermektedir.

5. SONUÇ

Bilindiği üzere, ülkelerin bir malı üretmek 
ya da o malı ithal ederek temin etmeyi 
tercih etmesi; düşük maliyetle o malı 
üretebilme kapasitesine sahip olması ve 
üretim girdilerini göreceli olarak daha 
fayda sağlayan malların mevcudiyetiyle 
ilgilidir. Kullanım alanlarının da artmasıyla 
dünyada badem tüketiminin her geçen yıl 
artış göstermesi ve uluslararası piyasadaki 
badem birim fiyatların yüksekliğinin 
etkisiyle elde edilecek getiri hesaba 
katıldığında; ilerleyen dönemde badem 
ihracatçısı ülkelerin daha önem kazanacağı 
öngörülmektedir. Ülkemizde meyve veren 
yaşta badem ağaç sayısının son 5 yılda 
2 katına çıktığı, yıllık üretim miktarının 
da aynı oranda arttığı görülmektedir. 
Ağaç sayısının artışına paralel olarak 
verim artışının da gerçekleşmesiyle 
birlikte ilerleyen yıllarda ulusal rekabet 
gücümüzün artacağı ve ticaret dengemizin 
pozitif yönde seyredeceği düşünülmektedir. 

Editör Notu: Bu çalışma akademik 
amaçlarla yazılmış olup, burada yer alan 
tespitler hiçbir surette Ticaret Bakanlığı 
ve diğer resmi mercileri bağlamaz. Cari 
işlemlere esas olarak kaynak gösterilemez.

14https://www.rekolt.co/almond-study-morocco (Erişim Tarihi: 06.11.2022)
15“Tree Nuts: World Markets and Trade”, 27 Ekim tarihli Rapor, https://www.fas.usda.gov/data/tree-nuts-world-markets-and-trade  (Erişim Tarihi : 07.11.2022) 
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