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TRACIT, Türkiye’de yasa dışı ticaretle etkin mücadele konusunda 

analiz ve çözüm önerileri sunuyor 

İstanbul, 1 Aralık 2022 – Yasa Dışı Ticaretle Mücadele için Uluslararası İttifak (TRACIT) Türkiye'deki yasa 

dışı ticareti inceleyen en güncel çalışmasını yayımladı. TRACIT, Kasım ayında enflasyonun son 25 yılın en 

yüksek seviyesi olan %86'ya tırmanmasıyla birlikte yasa dışı ticaretin artma riskine dair uyarıda bulundu.  

TRACIT Genel Müdür Vekili Stefano Betti "Enflasyonun global ekonomi üzerinde git gide artan etkileri 

arasında yasa dışı ticareti besleyen pazar dinamiklerini sayabiliriz; tüketicinin alım gücündeki azalma daha 

ucuz kaçak ve karaborsa ürünleri cazip hale getirmekte.  Enflasyonun tüketicileri daha ucuz ürünleri, diğer 

bir ifadeyle kaçak alternatifleri seçmeye teşvik ettiği bir ortamda Türkiye’nin ekonomisini yasa dışı ticarete 

karşı savunma çalışmalarında daha dikkatli olması gerekiyor" açıklamasında bulundu. 

TRACIT'in "Enflasyon, Alım Gücü ve Yasa Dışı Ticaret: Türkiye Analizi" başlıklı raporu, kaçak petrol, alkol ve 

tütün ürünlerinin etkileriyle mücadele ve yüksek rant sağlayan medikal ürün piyasası da dahil olmak üzere 

ülkenin yasa dışı ticaret dolayısıyla pek çok alanda yaşadığı zorlukları ele alıyor. Gerek coğrafi konumu gerek 

Avrupa'ya açılan bir köprü olması dolayısıyla ülke, aynı zamanda çok çeşitli sanayi sektöründe sahte ve 

korsan bitmiş mallar ve aksamlar için bir transfer noktası durumunda. 

Raporda Türkiye'nin uluslararası standartlara uygun şekilde yasa dışı ticaretle mücadele için pek çok kontrol 

mekanizması tesis ettiği belirtiliyor. Ülkenin düzenleme ve icra kurumları, çalışır durumda olup yasa dışı 

ticaretle mücadeleyi ve caydırıcı etki doğurmayı amaçlayan mevzuat ve yönetmeliklerle de destekleniyor. 

En temel eksikliğin ise icradan sorumlu çeşitli kurumlar arasındaki koordinasyon ve kanunların uygulanması 

konusu olduğu vurgulanıyor. 

TRACIT Genel Müdürü Jeffrey Hardy konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye son yıllarda yasa dışı 

ticaretle mücadele etmek adına hükümetin kararlılığını ve azmini ortaya koyan önlemler almış durumda. 

Yine de yasa dışı ticaretin kontrol altına alınması ve çalışmaların güçlendirilmesi için atılması gereken daha 

pek çok adım bulunuyor". 

Rapor, yasa dışı ticaretle mücadele için etkin bir politikayı teşvik etmek amacıyla, Türkiye'nin kolluk 
kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, yargı sürecinin uyumlu hale getirilmesi, cezai 
yaptırımların ve icrai işlemlerin güçlendirilmesi için kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin ve şeffaflığın 
arttırılması yönünde çağrıda bulunuyor. 

TRACIT Hakkında 

Yasa Dışı Ticaretle Mücadele için Uluslararası İttifak (TRACIT), yasa dışı ticaretin ekonomik ve sosyal 

zararlarını hafifletmek amacıyla değişim başlatmayı amaçlayan bağımsız bir özel sektör inisiyatifidir. Söz 

konusu değişimin sağlanmasını teminen, devletin yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi ve yasa dışı 

ticaretten en çok etkilenen sanayi sektöründeki işletmelerin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.  
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