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Globalleşme ile birlikte dünya 
üzerinde ekonomik, sosyal 
ve politik alanlar ile güvenlik 

alanında önemli gelişmeler yaşan-
mıştır. Ancak bu gelişmelere paralel 
olarak özellikle güvenlik alanında 
büyük sorunlar meydana geldiği 
görülmüştür. Bu durum karşısında 
güvenlik yönetiminin gözden ge-
çirilerek çağın gereklerine uygun 
hale getirilmesi ve yeni yaklaşımla-
rın geliştirilmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmıştır. Özellikle küreselleşmenin 
sınırları zorladığı günümüzde, çağın 
tehdit algılamaları göz önünde bu-
lundurularak sınırların güvenliği ve 
daha etkin korunması hassas ve ön-

celikli konular arasında yer almaya 
başlamıştır.

Günümüzde sınır güvenliği kavra-
mı, mekânı ve coğrafyayı aşan bir 
kavrama dönüşmüştür. Bu yüzden 
sınır güvenliği artık ülkelerin ken-
di problemleri olmasının yanı sıra, 
uluslararası ittifakın kurulmasın-
da ve ülkelerarası güven inşasında 
önemli rol oynamaktadır. Dolayı-
sıyla bir ülkenin sınır güvenliğinde 
göstermiş olduğu zafiyetler hem 
komşu ülkeleri hem de diğer ülkele-
ri etkilemektedir. Bunun yanı sıra iç 
çatışmalar ve ülkeler arası savaşlar 

da sınır güvenliği konusunda dikkat-
li olmayı gerektirmektedir.

Coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu 
gereği iki kıtayı birleştiren bir köp-
rü olarak tasvir edilen Türkiye için 
sınırların ve bu sınırların güvenliği-
nin önemi, 7.816 km uzunluğunda 
deniz sınırı, 2.949 km uzunluğunda 
kara sınırı ve farklı ülkelerden oluşan 
sınır komşuları değerlendirildiğinde 
daha iyi ortaya çıkmaktadır. Komşu 
ülkelerde öteden beri devam eden 
çatışmalar, iç savaşlar, yönetim de-
ğişiklikleri ve terörist eylemleri ile 
çok ciddi bir şekilde mücadele et-
mek durumunda kalan Türkiye; bu-
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nun yanında yasadışı göç, uyuşturu-
cu ve insan kaçakçılığı başta olmak 
üzere her türlü kaçakçılık faaliyetle-
ri ile mücadele etmek durumunda 
kalmaktadır. Sınırlardaki güvenliğin 
sağlanmasında yaşanabilecek sıkın-
tılar; uyuşturucunun hedef, kaynak 
ve güzergâh ülkesi olan Türkiye açı-
sından çözümü profesyonel adımlar 
isteyen problemleri ortaya çıkar-
maktadır.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkın-
da 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 254-b maddesinde 
ifade edilen “Sınır, kıyı ve karasu-
larımızın muhafaza ve emniyetini 
sağlamak” ve 257-c maddesinde 
belirtilen “İl ve ilçelerin idaresine, 
yardım toplanmasına, taşınmaz 
mal zilyetliğine ve sivil hava mey-
danları, limanlar ve sınır kapılarına 
ait mevzuatın uygulanmasını takip 
etmek” Bakanlığımızın görevleri 
arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5442 sa-
yılı İl İdaresi Kanununun 11-B mad-
desinde; “Vali, memleketin sınır ve 
kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emni-
yetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte 
bulunan hükümlere göre sağlar ve 
yürütür.” hükmü ile Vali ve Kayma-
kamlara yurdumuzun sınır ve kıyı 
güvenliğini sağlama ve yürütme gö-

revleri verilmiştir. 2565 sayılı Askeri 
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanununun 31 inci maddesinde ise; 
“ Cumhurbaşkanınca kararlaştırı-
lan sınır bölgelerinde fiziki güvenlik 
sistemi tesis edilir. Sistemin kurul-
masından ve idame ettirilmesinden 
Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı 
sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda sözü edilen görev ve so-
rumlulukların yanında Bakanlığı-
mıza verilen bir diğer sınır görevi 
de hudut hattındaki aydınlatma 
sistemlerinin kurulması, bakım ve 
onarımı ile tüketim bedellerinin kar-
şılanmasıdır. 2013 yılında yürürlüğe 
giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanununun Geçici 6 ncı maddesinin 
3 üncü fıkrası ile “Güvenlik amacıy-
la yapılan sınır aydınlatmalarına ait 
tüketim ve yatırım giderleri, İçişleri 
Bakanlığı bütçesine konulacak öde-
nekten karşılanacağı” hüküm altına 
alınmıştır.

Bakanlığımız İller İdaresi Genel Mü-
dürlüğünce sınırların güvenliğini 
sağlamak amacıyla bölgesel ve ulus-
lararası kuruluşlarla işbirliği içinde 
çeşitli projeler yürütülmekte ve bu 
projelerden elde edilen çıktıların 
değerlendirildiği eğitim faaliyetleri 
düzenlenmektedir.

MİLLİ KAYNAKLARIMIZLA 
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
I. Sınır Fiziki Güvenlik 
Sistemleri

Terörle mücadele, kaçakçılığın ön-
lenmesi, yasadışı ve düzensiz göç-
men geçişlerinin engellenmesi 
ve hudut güvenliğinin sağlanması 
amacıyla, entegre sınır yönetimi 
anlayışı temelinde; Güney, Doğu ve 
Batı sınırlarımızda sınır fiziki güven-
lik sistemleri tesis edilmektedir.

a) Suriye sınırı

Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi kap-
samında İçişleri Bakanlığı, Milli Sa-
vunma Bakanlığı ve Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı tarafından 911 km’lik 
Suriye sınırının (Asi ve Dicle nehirleri 
haricinde) kalan 828 km’lik kısmının 
tamamında Modüler Beton Duvar 
(MBD) engel sisteminin kurulması 
hedeflenmiştir. 2015 yılında başla-
nan proje kapsamında toplam 806 
km MBD tamamlanmıştır.

Proje kapsamında;

• Suriye-Hatay sınırına, 38 km yük-
sek güvenlikli tel çit yapılmıştır.

• Suriye-Gaziantep sınırına, 4 km 
uzunluğunda kafes tel engel sis-
temi yapılmıştır.

Hatay Tel Çit Suriye Kule
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• Suriye-Şanlıurfa sınırına, 7 adet 
kule, 16 adet termal kamera, 19 
adet solar sistem,

• 15 adet LED aydınlatma armatü-
rü kurulmuştur.

b) İran sınırı

Türkiye-İran sınırının Ağrı ve Iğdır 
illerini kapsayan bölümünde Acil 
Sınır Fiziki Güvenlik Sisteminin tesis 
edilmesine ilişkin Bakanlığımız ile 
TOKİ arasında 30.12.2016 tarihinde 
“Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri 
Yapılmasına Dair Protokol” imzalan-
mıştır. Protokol kapsamında, 144 
km modüler beton duvarı(MBD), 
beton temelli fens teli ve devriye 
yolu yapılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında;

• İran-Iğdır sınırında, 51 km uzun-
luğunda MBD montajı tamam-
lanmıştır.

• İran-Ağrı sınırında, 42 km uzun-
luğunda MBD montajı tamam-
lanmış olup toplam 93 km MBD 
montajı gerçekleştirilmiştir. Ay-
rıca bölgede mayın temizleme 
faaliyetleri devam etmektedir.

• İran-Hakkâri sınırında ise Esen-
dere-Susuzkeklik-Dolavere hattı 
arasında kalan 43 km’lik bölüme 
MBD ve devriye yolu yapılması 
hedeflenmektedir. Söz konusu 
faaliyetin TOKİ tarafından ihaleleri 

yapılmış, yüklenicilerle sözleşme 
imzalanmış ve faaliyetlere başla-
nılmıştır. Proje kapsamında, 3 km 
MBD üretimi tamamlanmıştır.

c) Ermenistan sınırı

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce 
gönderilen ödenekler kapsamın-
da Ermenistan-Kars sınırına; hudut 
karakolları güvenliğini sağlamak 
amacıyla hareketli lazer kamera, 
sabit kamera, hibrit güneş paneli ve 
rüzgargülü, hareketli lazer kamera 
ve hibrit güneş paneli montajı yapıl-
ması planlanmaktadır.

II. Sınır Aydınlatma Projeleri

Terörle mücadele, kaçakçılığın 
önlenmesi, düzensiz göçmen ge-
çişlerinin engellenmesi ve hudut 
güvenliğinin sağlanması amacıyla 
sınır bölgelerde aydınlatma faali-
yetleri yürütülmektedir. 2.949 km 
kara sınır uzunluğuna sahip olan 
Türkiye’nin mevcut aydınlatma sis-
teminin uzunluğu 822 km’dir. 2018 
yılı içerisinde 167 km uzunluğun-
da yeni aydınlatma tesisi yapılması 
planlanmaktadır (Şanlıurfa’da 20 
km’lik kısım tamamlanmış olup 
Ağrı, Ardahan ve Iğdır’da kurulum 

Ağrı Duvar Iğdır
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faaliyetleri devam etmektedir). Söz 
konusu aydınlatma tesislerinin ta-
mamlanması ile birlikte aydınlatma 
tesisi uzunluğu 969 km’ye ulaşacak 
ve Türkiye sınırlarının %33’lük kısmı 
aydınlatılmış olacaktır.

2018 yılı planlamasında yer alan 
Ardahan ve Şanlıurfa illerindeki ay-
dınlatma tesislerinin 155 km (Ar-
dahan: 130 km, Şanlıurfa: 25 km) 
uzunluğundaki kalan kısmının 2019 
ve sonraki yıllarda tamamlanması 
ile birlikte aydınlatma hattı uzunlu-
ğu 1.124 km’ye ulaşacak ve Türkiye 
sınırlarının yaklaşık %40’lık kısmı ay-
dınlatılmış olacaktır.

a) Suriye-Şanlıurfa Sınırı

2018 yılında Şanlıurfa-Suriye sınırının 
40 km’lik kısmında solar aydınlatma, 
kamera ve sensör bileşenlerinden 
oluşan sınır fiziki güvenlik sistemi ku-
rulumu planlanmıştı. Bakanlığımızca 
yürütülen çalışmalar kapsamında 
söz konusu faaliyetin yaklaşık 20 
km’lik kısmı tamamlanmıştır.

b) İran-Iğdır Sınırı

İran-Iğdır sınırının 54 km’lik kıs-
mında aydınlatma, kamera ve sen-
sör bileşenlerinden oluşan sınır 
fiziki güvenlik sistemi kurulumu 
hedeflenmektedir. Faaliyetin iha-
lesi gerçekleştirilmiş olup kurulum 
çalışmalarına başlanılmıştır. Proje 
kapsamında, 35 km'lik kısımda direk 
kurulumu tamamlanmıştır.

c) İran-Ağrı Sınırı

2018 yılında Ağrı-İran sınır hattının 
kalan 25 km’lik kısmında aydın-
latma sistemi, kamera ve sensör 
bileşenlerinden oluşan sınır fiziki 
güvenlik sistemi kurulumu planlan-
mıştı. Faaliyetin ihalesi gerçekleş-
tirilmiş olup kurulum çalışmalarına 
başlanılmıştır.

d) Gürcistan-Ermenistan-Ardahan 
Sınırı

2018 yılı için 170 km’lik sınır hat-
tında ilk etapta 40 km’lik sınır 

aydınlatma, kamera ve güvenlik 
sensörleri gibi bileşenlerden olu-
şan sınır fiziki güvenlik sistemi 
kurulumu hedeflenmiş olup sınır 
aydınlatması yapılacak güzergâh-
ta yol yapım ve kazı çalışmalarına 
başlanılmıştır. 10 km’lik aydınlat-
ma tamamlanmıştır.

 

e) Yunanistan-Edirne Sınırı

AB projesi kapsamında yapılacak 
elektro optik kulelerin ihtiyaç duy-
duğu elektrik için 30 km uzunlu-
ğunda enerji nakil hattı (ENH) tesis 
edilmesi tamamlanmıştır.

f) Bulgaristan-Kırklareli Sınırı

Kırklareli-Bulgaristan elektro optik 
kule ve aydınlatma tesislerinin alt 
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yapısı için 22 km uzunluğunda ENH 
çekilmesi ve trafo kurulması çalış-
maları yapılmaktadır. Kurulum faali-
yetleri tamamlanmıştır. 

III. Sınır Ardı Bölgelerde 
Yapılan Çalışmalar

Milli sınırlardan kaçak geçişlerin 
önlenmesi ve sınır güvenliğinin 
sağlanması amacıyla sınır ardı böl-
gelerde (Mardin, Şırnak, Tunceli 
illerinde) çeşitli faaliyetler yürütül-
mektedir.

a) Jandarma Karakollarına Yüksek 
Güvenlikli Tel Çit

Mardin ili Ömerli İlçesi Anıttepe 
Jandarma Karakolu ile Savur İlçesi 
Başağaç Jandarma Karakolu ve Şır-
nak ili İdil İlçesi Öğündük Karako-
lunun çevresine ve yakın gözetle-

me kulelerine yüksek güvenlikli tel 
çitler kurulması planlanmıştı. Söz 
konusu bölgelerde görev yapan jan-
darma karakollarının çevresine ve 
yakın gözetleme kulelerine yüksek 
güvenlikli tel çit sistemi kurulumu 
tamamlanmıştır.

b) Kule ve Kamera Kurulumu

Milli sınırlardan kaçak geçişleri ön-
lemek amacıyla Tunceli-Elazığ sınırı-
na ve Mardin sınırına kule ve kame-
ra kurulumu gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı içerisinde Tunceli-Kovan-
cılar-Elazığ güzergâhında bulunan 
Tunceli ili Mazgirt ilçesi Akpazar 
beldesindeki 13 km’lik karayolunun 

Edirne Mardin Başağaç

Tunceli-Elazığ Karayolu Elektronik 
Denetleme Sistemi İzleme Noktaları
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24 saat esaslı güvenlik kamerası ve 
ses sistemleri ile izlenmesi amacıyla 
elektronik denetleme sistemi kuru-
lumu yapılması planlanmaktadır.

Ayrıca Mardin sınırında 16 adet 
kule ve 48 adet yüksek çözünürlük-
lü gece görüşlü kamera alımı yapıl-
mıştır.

AB DESTEKLİ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 
FAALİYETLER

I. Türkiye-Yunanistan-
Bulgaristan Sınırında Sınır 
Gözetleme Kapasitesinin 
Artırılması Projesi Aşama 1-2

Batı sınırlarımızda sınır gözetleme 
kapasitesinin artırılması ve sınır gü-
venliğine katkı sağlanması amacıyla 
Projenin 1. Aşaması IPA 2013 ve 2. 
Aşaması ise IPA 2014 programlama 
yılına teklif edilmiştir. Bu kapsamda 
Yunanistan ve Bulgaristan sınırında 
elektronik bir gözetleme sisteminin 
kurulması hedeflenmektedir. Proje 
3 bileşenden oluşmaktadır;

a. Kule Tedariki 

Kule tedariki bileşeni kapsamında 
batı sınırlarında kullanılmak üzere; 
54 Sabit Gözetleme Ünitesi, 29 Sınır 
Karakolu Komuta Merkezi ve 15 Set 
Kablosuz Sensör Ağı tedarik edilmesi 
öngörülmektedir. Projeye ilişkin iha-

le değerlendirme süreci başlamış ve 
hali hazırda devam etmektedir. Proje 
sonunda Yunanistan ile sınırlarımızın 
tamamında (203 km), Bulgaristan ile 
olan sınırımızın ise 144 km (toplam 
269 km) uzunluğundaki alanı gözet-
leme imkânı olacaktır.

b. Zırhlı Gözetleme Aracı Tedariki 

Zırhlı Gözetleme Aracı Tedariki bile-
şeni kapsamında ise Kara Kuvvetleri 
Komutanlığına 57 keşif gözetleme 
aracının tedariki için sözleşme imza-
lanmış ve araçların ön kabul testleri 
gerçekleştirilmiştir.

c. Eğitim 

Eğitim bileşeni kapsamında Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı 

ile birlikte projenin ilk aşamasında 
517 kişiye eğitim verilmiş olup ikinci 
aşamasında ise 700 Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı personeline sınır göze-
timine ve kontrollerine ilişkin eğitim 
verilmesi planlanmaktadır.

II. Ulusal Koordinasyon ve Ortak 
Risk Analizi Merkezi Kurulması 
İle Entegre Sınır Yönetimi Ortak 
Veri Tabanının Geliştirilmesi 
(NACORAC) Projesi

Proje ile sınır yönetimi alanında 
sorumlu kurumların bir araya ge-
tirilmesi ve entegre sınır yönetimi 
çerçevesinde kurumlar arası işbirliği-
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nin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Merkezin kurulması için hazırlanan 
ihale dokümanları (teknik şartname 
ve pazar araştırması formu) Merkezi 
Finans ve İhale Birimine gönderilmiş 
olup ana ihale duyurusu yayımlan-
mıştır. İhale Değerlendirme Komitesi 
9 Kasım 2018 tarihinde toplanmıştır.

(Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk 
Analiz Merkezinin Yer Alacağı Yerleşke)

Proje kapsamında hudut kapılarımız-
da kullanılan plastik damgaların yeri-
ne AB standartlarına uyumlu damga 
cihazı tedarik edilmiştir. Söz konusu 
cihazlar Ekim 2017’de Emniyet Ge-
nel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 
Tüm Kara, Hava ve Deniz hudut ka-
pılarında bahse konu cihazların kul-
lanılmasına başlanılmıştır.

Ayrıca 6 ay sürecek olan sınır yöneti-
mi ve risk analizi eğitimleri Litvanya 
İçişleri Bakanlığı uzmanları tarafın-
dan verilecektir. Mevcut durumda 
sınır yönetimi ve risk analizi eğitim-
leri için Litvanya ile sözleşme imza-
lanmış olup proje açılış toplantısı 7 
Eylül 2018’de gerçekleştirilmiştir.

III. Türkiye’nin Doğu 
Sınırlarında Sınır Gözetleme 
Kapasitesinin Artırılması 
Projesi Aşama 1-2

Proje ile doğu sınırlarımızda sınır 
gözetleme kapasitesinin artırılması 
ve sınır güvenliğine katkı sağlanma-
sı amaçlanmıştır. Proje 2 bileşenden 
oluşmaktadır. Tedarik bileşeni kapsa-
mında doğu sınırlarımızda kullanıl-
mak üzere elektro-optik gözetleme 
kule sistemlerinin tedarik edilmesi 
planlanmaktadır. Böylece, proje so-
nunda ülkemizin tüm doğu sınırları-
nın (906km) yaklaşık 560 km’lik alanı 
gözetleme imkânı olacaktır.

Eğitim bileşeni kapsamında ise; 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünye-
sindeki hudut birliklerinde görevli 

en az 800 personele sınır gözetim, 
kontrol ve mevzuat eğitimleri veril-
mesi hedeflenmektedir. Proje İş Ta-
nım Belgesi (TOR) İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak 
Merkezi Finans ve İhale Birimiyle 
paylaşılmıştır. Söz konusu ihalenin 
ön değerlendirme süreci devam et-
mektedir.

IV. Türkiye’nin Güneydoğu 
Sınırlarında Sınır Gözetleme 
Kapasitesinin Artırılması 
Projesi

Güneydoğu sınırlarımızda güven-
liğinin sağlanmasını ve gözetleme 
kapasitesinin artırılmasını amaçla-
yan proje ile Suriye sınırında görevli 
hudut birliklerine termal kamera 
tedarik edilecektir. İhale dokü-
manları (teknik şartname ve pazar 
araştırması formu) Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı tarafından hazırlanmış 
olup ihale sürecinin başlatılması 
amacıyla Merkezi Finans ve İhale Bi-
rimine gönderilmiştir. Proje ön ihale 
duyurusu yayımlanmış olup yakın 
zamanda ihaleye çıkılması planlan-
maktadır.



26

MAKALE

V. Türkiye-Yunanistan-
Bulgaristan Arasında Sınır 
Yönetimi Alanında Bölgesel 
İşbirliği Projesi Aşama 1-2

Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır 
yönetimi alanında işbirliğinin mer-
kezi ve yerel düzeyde geliştirilerek 
üç ülkenin sınırda çalışan personeli 
arasında karşılıklı güven ortamının 
oluşması ve günlük irtibatların ar-
tırılması hedeflenen proje, Ulusla-
rarası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte 
Bakanlığımızca yürütülmektedir. 
Kasım 2014 ila Aralık 2016 yılları 
arasında ilk aşaması tamamlanan 
projenin ikinci aşaması başlamış 
bulunmaktadır. Proje kapsamında; 
sınır yönetimi alanında Avrupa Bir-
liğinin en iyi örnek uygulamalarını 
görmek amacıyla Hollanda ve Por-
tekiz çalışma ziyaretleri düzenlen-
miş olup Yunanistan, Bulgaristan ve 
Kırklareli’nde, seyahat belgelerinin 
incelenmesi ile ilgili olarak emniyet 
personeline eğitimler verilmiştir. 
Ayrıca, Edirne sınır kurumlarında 
görevli toplam 50 personele 6 ay 
boyunca İngilizce, Bulgarca ve Yu-
nanca dil kursu verilmeye başlanıl-
mıştır.

VI. Van İlinde Yerinden 
Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve 
Sosyal Entegrasyonu Toplum 
Merkezleri Projesi

Proje ile Van ilinde yerinden edil-
miş kişilerin kent yaşamına enteg-
rasyonuna ve bu kişileri yerinden 
edilmişlik psikolojisinden uzaklaştır-
maya yönelik tekrarlanabilir hizmet 

sunum modelleri oluşturmak ve 
uygulamak amacıyla yerel kapasite 
oluşturulması amaçlanmıştır. Bahse 
konu proje kapsamında yapılacak 
toplum merkezleri; Edremit Bele-
diyesi (Erenkent), Tuşba Belediyesi 
(Kalecik) ve İpekyolu Belediyesinde 
(Bostaniçi) inşa edilecektir. İnşaat 
işleri, müşavirlik ve ekipman bile-
şenlerinden oluşan projede, müşa-
virlik hizmeti ve mal alım bileşenine 
ait ön ihale duyurusu tamamlanmış 
olup değerlendirme süreci devam 
etmektedir. Ayrıca projenin inşaat 
bileşeni için de ihale duyurusuna 
çıkılmıştır.

VII. Türkiye’de Sınır Yönetiminin 
Desteklenmesi Projesi Aşama 1-2

Proje ile sınır yönetiminden sorum-
lu kurumların görev ve faaliyetlerini 
daha etkin bir şekilde sürdürmele-
ri, entegre sınır yönetimi alanında 
yürütülen çalışmalara katkı sağlan-
ması, sınır kapılarında görevli per-
sonele eğitimler verilmesi ve sınır 
geçiş noktalarına malzeme tedariki 
yapılması amaçlanmaktadır.

Projenin birinci aşaması kapsamın-
da, belirlenen valiliklere ziyaretler 
düzenlenerek ihtiyaç ve öncelikler 
belirlenmiş ve belirlenen bu ihtiyaç 
ve öncelikler doğrultusunda havali-
manı ve sınır geçiş noktası bulunan 
8 Valiliğimize toplamda 30 adet 
pasaport okuma cihazı, 25 adet pa-
saport inceleme ekipmanı ve 120 
adet seyahat belgesi ilk inceleme 
ekipmanı gönderilmiştir.

Söz konusu projenin ikinci aşaması 
ise 2 bileşenden oluşmaktadır:

a. Eğitim

Eğitim bileşeni kapsamında; Van’da 
ve Ankara’da birer oturum, Antal-
ya’da 2 oturum olmak üzere top-
lamda 4 oturum ile sınır kapılarında 
görevli 101 katılımcıya sınır yöne-

timi, bilgi yönetimi, risk analizi ve 
seyahat belgelerinin incelenmesi 
konularında eğitim verilmiştir.

b. Tedarik 

Tedarik bileşeni kapsamında ise; 
Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, 
Iğdır, İstanbul, Kilis, Mardin, Mersin, 
Muğla, Şırnak, Van Valiliklerimize 
gönderilmek üzere sınır geçiş nok-
talarına 170 adet pasaport okuma 
cihazı, 125 adet Belge İnceleme 
Ekipmanı ve 1000 adet Belge İnce-
leme UV Işık Ekipmanı tedarik edil-
miştir.

EĞİTİM FAALİYETLERİ

I. Havalimanlarında Sorumlu 
Mülki İdare Amirlerine Yönelik 
Eğitim

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kuru-
lu’nun (MSHGK) 20.02.2016 tarih-
li toplantısında; İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü koordinesinde; yılda 
en az 1 kere Havalimanlarından 
sorumlu Mülki İdare Amirlerine 
yönelik güvenlikle ilgili duyarlılı-
ğın ve farkındalığın artırılması ve 
ortak davranış geliştirilmesi eği-
timlerinin verilmesi kararı alın-
mıştır. Bu kapsamda, 11-15 Eylül 
2017 tarihleri arasında Antalya’da 
“Havalimanı Mülki İdare Amirle-
rine Güvenlik, Sınır ve Göç ile İl-
gili Duyarlılığın ve Farkındalığın 
Artırılmasına ve Ortak Davranış 
Geliştirilmesine Yönelik Eğitim” 
düzenlenmiştir.
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II. Hudut Valiliğinde Sınır İşlerinden Sorumlu Vali 
Yardımcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Semineri

5 Temmuz 2017 tarihli Sınır Yönetimi Uygulama Kurulu’n-
da alınan karar gereğince İller İdaresi Genel Müdürlüğü 
koordinasyonunda, kara sınırımızda bulunan 15 ilimizin sı-
nır yönetimi alanında hudut hattında sürdürülen çalışma-
lardan sorumlu olan Vali Yardımcılarına yönelik (Kırklareli, 
Edirne, Hatay, Kilis, Antep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hak-
kari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin); Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
katılımı ile 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara’da 
hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

III. Kaçakçılıkla Mücadele, Gümrük ve Sınır 
Birimleri İşleyişi ve Uygulamaları Hakkında Eğitim

İller İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Birleş-
miş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortak 

yürütülen, Türkiye-Yunanistan-Bulgaristan Arasında Sı-
nır Yönetimi Alanında Bölgesel İşbirliği Projesi Aşama 
2 kapsamında; 26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında 
İzmir ilinde “Kaçakçılıkla Mücadele, Gümrük ve Sınır 
Birimleri İşleyişi ve Uygulamaları Hakkında Çalıştay” 
düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaya; Bulgar Sınır Polisi, 
Ticaret Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
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Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığından olmak üzere top-
lam 29 kişi katılım sağlamıştır.

IV. Mülki İdare Amirleri ile 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Taşra Teşkilatlarının 
Kapasitesinin Geliştirilmesi

668 sayılı KHK ve sonrasında yapı-
lan hukuki düzenlemelerin uygula-
maya sağlıklı bir şekilde yansıması 
ve hem merkez hem de taşra teş-
kilatı arasında etkin bir koordinas-
yonun sağlanması amacıyla; İller 
İdaresi Genel Müdürlüğü ile Sahil 
Güvenlik Komutanlığı işbirliğinde 
28 Mart 2018, 4 Nisan 2018 ve 11 
Nisan 2018 tarihlerinde olmak üze-
re 3 oturumda eğitim gerçekleşti-
rilmiştir.

V. Temel Düzeyde Seyahat 
Belgesi Sahteciliği Eğitimi

Türkiye’de Sınır Yönetiminin Des-
teklenmesi Projesi kapsamında; 
sınır kapılarında görevli toplamda 
101 personele “Temel Düzeyde 
Seyahat Belgesi Sahteciliği Kursu” 
düzenlenmiştir. Katılımcılara sınır 
yönetimi, bilgi yönetimi, risk analizi 
ve seyahat belgelerinin incelenmesi 
konularında eğitim verilmiştir.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI 
KURULUŞLARLA YAPTIĞIMIZ 
ÇALIŞMALAR

I. Polis ve Gümrük Ortak Temas 
Merkezi (OTM)

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan 
arasında Polis ve Gümrük Alanın-
da Ortak Temas Merkezi Anlaşması 
25.05.2015 tarihinde imzalanmış-
tır. Bu merkez ile üç ülke polis ve 
gümrük makamları arasında hızlı bir 
bilgi alışverişi ve işbirliği tesis edil-
mesi öngörülmektedir. Anlaşmanın 
uygun bulunmasına ilişkin kanun 
25.03.2016 tarihli ve 29664 sayılı 
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Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 25 
Kasım 2016 tarihinde 3 ülke İçişleri Bakanlarının katılımı 
ile Merkez açılmış ve faaliyetlerine başlamıştır.

Anlaşma kapsamında, Merkezin işleyişinden Ortak Ko-
misyon sorumlu olup söz konusu Komisyon 3 ülkenin 

dört yetkilisinden oluşmaktadır. Merkezin iş ve işlemleri 
Koordinatörler tarafından sürdürülmektedir.

Ülkemiz adına Ortak Temas Merkezinde;

• Ticaret Bakanlığı,

• Jandarma Genel Komutanlığı,

• Emniyet Genel Müdürlüğü,

• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

 personeli görev yapmaktadır.

II. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX)

FRONTEX, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen “Entegre 
Sınır Yönetimi” anlayışı kapsamında kurulan, Avrupa Sı-
nır ve Sahil Güvenlik Ajansıdır. 28 Mayıs 2012 tarihinde 
Dışişleri Bakanlığı ile FRONTEX arasında işbirliği ‘’Muta-
bakat Zaptı’’ imzalanmış ve 27 Şubat 2014 tarihinde ise 
2014-2016 yıllarında uygulanacak faaliyetleri belirleyen 
“İşbirliği Planı” imzalanmıştır. FRONTEX’le işbirliğinin 
yürütülmesinde temas noktası olarak İller İdaresi Genel 
Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu İşbirliği Pla-
nı’nın süresi dolması sebebiyle 2018-2020 yıllarını kap-
sayacak yeni bir İşbirliği Planı çalışmaları devam etmek-
te olup nihai görüşümüz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 
FRONTEX’e iletilmiştir.

Mutabakat Zaptı ve İşbirliği Planı; sınır kontrolü alanın-
da mütekabiliyet ilkesine dayanarak, risk analizi ve veri 
değişimi, Türkiye ile AB üyesi ülke sınır geçiş noktala-
rında ortak operasyonlarda operasyon planlanmadan 
önce yapılacağı yer hakkında ülkemizin bilgilendirilerek 
gözlemci görevlendirilmesi ve FRONTEX tarafından dü-
zenlenen eğitim faaliyetlerine katılım sağlanması husus-
larını içermektedir.


