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1. BÖLÜM 1. BÖLÜM 

MAL‹ SUÇLARMAL‹ SUÇLAR

I- AKARYAKIT KAÇAKÇILI⁄I

Ülkemizi her yönden olumsuz etkileyen kaçakç›l›k faaliyetleri içinde önemli bir yer teflkil eden akar-

yak›t kaçakç›l›¤›, çok yönlü önlemler al›narak etkin mücadele gerektiren suçlardand›r. Kaçak akaryak›t,

devletin akaryak›t ürünlerinden ald›¤› verginin (ÖTV+KDV) kayb› dolay›s›yla ülke ekonomisine büyük

kay›plar vermesinin yan› s›ra, ço¤unlu¤unun standart d›fl› olmas› nedeniyle araçlar›n motor aksam›na

ve kükürt oran›n›n yüksek olmas› sebebiyle insan sa¤l›¤› ile çevreye de büyük zararlar vermektedir. 

Akaryak›t kaçakç›l›¤›na iliflkin aç›klamalara geçmeden önce ülkemizdeki akaryak›t tüketimine de¤in-

mek gerekirse akaryak›t ürünleri tüketiminin nüfus, ekonomik ve s›nai geliflme endeksleri ile uyumluluk

göstermedi¤i de¤erlendirilmektedir. Son 10 y›ll›k süreçte motorlu araç say›s›nda görülen yaklafl›k %

70’lik art›fla ra¤men akaryak›t ürünleri tüketimindeki art›fl›n yaklafl›k % 24 olarak gerçekleflmesi tüketi-

min önemli bir k›sm›n›n kaçak olarak karfl›land›¤› düflüncesini do¤urmaktad›r.

Bu çerçevede ülkemizdeki toplam vergi gelirlerinin yaklafl›k % 20-25’lik bir k›sm›n›n akaryak›t ürün-

lerinden elde edildi¤i göz önüne al›nd›¤›nda kaçak akaryak›t kullan›m›ndan dolay› devletin çok ciddi ra-

kamlara ulaflan bir vergi kayb›n›n oldu¤u de¤erlendirilmektedir.

Tüm bu gerekçelerle söz konusu zararlar›n bertaraf edilmesi amac›yla akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mü-

cadeleyi sadece kollu¤un görev sahas› ile s›n›rlamayan, kurumlararas› iflbirli¤i ve koordinasyonu üst

seviyeye  ç›karan bir yaklafl›m tarz›n›n benimsenmesi kaç›n›lmazd›r. 

A- Akaryak›t Kaçakç›l›¤› Yöntemleri

Ülkemizde akaryak›t kaçakç›l›¤› konusunda ortaya ç›kan yöntemler  flu flekilde s›n›fland›r›labilir:

1- ‹thalat Yoluyla Yap›lan Kaçakç›l›k

• Ülkemizden transit geçen gemilerden yap›lan kaçakç›l›k: Denize k›y›s› bulunan ve co¤rafi 

yap›s› elveriflli illerimizde; gerek karasular›m›z gerekse uluslararas› sulardan ülkemiz veya 

ülkemiz band›ral› olmayan gemilerden, özel depolama bölmeleri yapt›r›lm›fl gemilere veya 

teknelere akaryak›t nakli yap›lmakta ve daha sonra bu gemi veya tekneler k›y›da uygun yer-

lere yanaflarak ald›klar› akaryak›t› karadaki tankerlere nakletmektedirler.

• Servis hizmeti veren tekne ve barçlarla yap›lan kaçakç›l›k: Yabanc› veya Türk bayrakl› 

gemilerin ekmek, su vs. ihtiyaçlar›n› karfl›layan barçlar›n, para karfl›l›¤›nda geminin kendisinin 

kullanmas› gereken yak›ttan ya da tafl›d›¤› akaryak›ttan, barçtaki zulalara aktar›lmas› fleklinde 

gerçekleflmektedir.

• Sintine yoluyla yap›lan kaçakç›l›k: Gemiler taraf›ndan sintine suyu denilen at›k sular 

motorinle kar›flt›r›larak, barçlara verilmekte, barçlar taraf›ndan al›nan kar›fl›mdaki su, özgül 

a¤›rl›¤› nedeniyle dibe çökmekte ve böylece üstte kalan motorin çekilmekte veya baz› geri 

dönüflüm tesislerinde su ayr›flt›r›larak iç piyasaya motorin olarak sürülmektedir.



2

2- ‹hraç Amaçl› Petrolün Çeflitli Yöntemlerle ‹ç Piyasaya Sürülmesi

‹hraç kayd›yla ucuza al›m› yap›lan ya da transit rejim kapsam›nda ülkemiz üzerinden baflka 

ülkelere ihrac› gerçeklefltirilen akaryak›t›n çeflitli yöntemlerle iç piyasaya sürülmesi fleklinde 

kaçakç›l›k yap›lmaktad›r.

3- Solvent, Bazya¤ ve Madeni Ya¤lar›n

Akaryak›ta Kar›flt›r›lmas› ya da Bunlar›n

Birbirleriyle Kar›flt›r›lmas› Suretiyle Tama-

men Sahte Akaryak›t Oluflturulmas›

Özellikle boya sanayiinde kullan›lan ve itha-

lat› ön izne ba¤l› olan petrol ve petrol türevle-

rinden solventlerin yasal yollardan ülkemize

sokulduktan sonra, akaryak›ta kar›flt›r›lmas› ya

da birbiriyle kar›flt›r›larak oluflan tamamen

standart d›fl› akaryak›t›n piyasaya sürülmesi

yöntemiyle yap›lan kaçakç›l›kt›r.
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B- Daha Etkin Mücadele Edilebilmesi Amac›yla Getirilen Düzenlemeler

• Öncelikli olarak genel anlamda kaçakç›l›k fiillerinin ülke ekonomisi bak›m›ndan arz etti¤i önem 

göz önüne al›narak, 1918 Say›l› Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanunun eksikliklerini gi-

dermek amac›yla 10.07.2003 tarihinde 4926 Say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu kabul edil-

mifltir. Bu kanun kapsam›nda, di¤er kaçakç›l›k türleri ile birlikte, akaryak›t kaçakç›l›¤› ile müca-

delede karfl›lafl›lan sorunlar›n afl›lmas› noktas›nda bir tak›m yeniliklerin gündeme tafl›nmas› 

söz konusu olmufltur.

• Yurtiçi ve yurtd›fl› kaynaklardan temin olunan petrolün, do¤rudan veya ifllenerek güvenli ve 

ekonomik olarak rekabet ortam› içerisinde kullan›c›lara sunumuna iliflkin piyasa faaliyetlerinin 

fleffaf, eflitlikçi ve istikrarl› biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyet-

lerinin düzenlenmesini sa¤lamak amac›yla 20.12.2003 tarihinde 5015 Say›l› Petrol Piyasas› 

Kanunu ç›kart›lm›flt›r. Söz konusu yasal düzenleme ile petrol piyasas›n› düzenleme ve denet-

lemeye iliflkin görevler Enerji Piyasas› Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK)’na verilerek,

sektörde yaflanan s›k›nt›lar›n ve akaryak›t kaçakç›l›¤›n›n önlenmesi amaçlanm›flt›r.

• Petrol piyasas›n›n sa¤l›kl› ve güvenli bir yap›ya kavuflturulmas›n› sa¤lamak amac›yla ikincil 

mevzuat çal›flmalar› kapsam›nda haz›rlanan Petrol Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i, 17.06.2004 

tarihli ve 25495 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 

• Akaryak›t kaçakç›l›¤› konusunda gerek söz konusu suça iliflkin çok say›da mevzuat›n bulun-

mas›, gerekse konuyla mücadele sorumlulu¤u yüklenen çok say›da kurum ve kuruluflun bulun-

mas›n›n suçla mücadeleyi çok olumsuz anlamda etkiledi¤i görülmüfltür. Bu konudaki bofllu¤u 

doldurmak amac›yla 2004 y›l› içerisinde Baflkanl›¤›m›z koordinesinde, akaryak›t kaçakç›l›¤› ile 

mücadelede karfl›lafl›lan sorunlar›n ve çözüm önerilerinin ele al›nd›¤› 3 toplant› düzenlenmifltir.

Söz konusu toplant›lara Enerji, Ulaflt›rma, Sanayi ve Ticaret, Maliye Bakanl›klar› (TAS‹fi ve 

Gelirler Genel Müdürlü¤ü), Baflbakanl›k Gümrük Müsteflarl›¤› (Gümrükler Genel ve Gümrükler 

Muhafaza Genel Müdürlükleri), Baflbakanl›k Denizcilik ve D›fl Ticaret Müsteflarl›klar›, Jandarma

Genel Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ve Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu yetkilileri

kat›lm›flt›r. 

• Toplant›larda; akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadeleyi güçlefltiren unsurlar tart›fl›lm›fl olup, konu ile

ilgili kamu kurum ve kurulufllar›n›n kat›l›m›yla Baflbakanl›k bünyesinde “Akaryak›t Kaçakç›l›¤›

‹le Mücadele Koordinasyon Çal›flma Grubu” oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Benzeri toplant›lar

önümüzdeki dönemlerde bahse konu çal›flma grubunun sekreteryal›¤›nda sürdürülecek, al›nmas›

gereken tedbirlere iliflkin kararlar ivedilikle uygulamaya konulacakt›r. 

• Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadele ba¤lam›nda önümüzdeki günlerde gündeme getirilmesi 

planlanan uygulamalar aras›nda akaryak›t istasyonlar›ndan yap›lan sat›fllara yazarkasa uygu-

lamas›n›n getirilmesi gelmektedir. Bu uygulamayla akaryak›t kaçakç›l›¤› ile oluflan ve yaklafl›k 

2 milyar ABD Dolar› civar›nda oldu¤u tahmin edilen vergi kayb›n›n büyük ölçüde önlenece¤i 

düflünülmektedir. 

• Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile daha etkin mücadele edilebilmesini sa¤lamak amac›yla yürürlü¤e konan 

bir baflka uygulama ise ULUSAL MARKER S‹STEM‹’dir. Söz konusu uygulama 17.11.2004 ta-

rihli Resmi Gazete’de yay›mlanan “Petrol Piyasas›nda Ulusal Marker Uygulamas›na ‹liflkin 

Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik” ile yürürlü¤e girmifltir. Ulusal marker sistemi, aktif ve 
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pasif marker uygulamas›n› içermekte olup, aktif marker ile yurtiçinde serbest dolafl›mda bulu-

nan ürünün, pasif marker ile de serbest dolafl›ma girmesi istenmeyen transit geçen ürünlerin 

iflaretlenmesi planlanmaktad›r. Böylelikle yakalanan flüpheli akaryak›t›n tahlili çok daha k›sa 

sürede gerçeklefltirilebilecektir. 

Ulusal marker sistemine geçilmesi ile birlikte sektörün kendi içerisinde bir oto kontrol sisteminin 

oluflturulabilece¤i ve bu çerçevede da¤›t›m flirketlerine kendi bayilerini denetlemeleri konusunda 

da sorumluluk yüklenebilece¤i düflünülmekte ve böylelikle kaçak akaryak›t›n asgariye çekilmesi

planlanmaktad›r. 

C- Mücadelede Tespit Edilen Aksakl›klar 

Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadelede karfl›lafl›lan sorunlar flu flekilde s›ralanabilir;

• Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadelede sorumlu birim ve kurumlar aras›nda ilgili mevzuat›n çok-

lu¤u ve sorumlulu¤un birçok kurumla paylafl›lmas›ndan dolay› denetimlerde gerekli koordinenin

sa¤lanamamas›,

• El konulan kaçak akaryak›t ile naklinde kullan›lan kara ve deniz tankerlerinin tesliminde yaflanan 

s›k›nt›lar,

• El konulan kaçak akaryak›t›n suça kar›flan kiflilere yed-i emin olarak teslim edilmesi nedeniyle 

yarg›lama neticelenmeden önce bu flah›slar taraf›ndan akaryak›t›n sat›lmas› ve eksiltilmesinin 

söz konusu olabilmesi,

• Akaryak›tla girifl ç›k›fl yapan araçlar›n gümrük görevlilerince denetiminin tam olarak yap›lama-

mas›,

• Kaçak akaryak›t›n genelde “beyaz bayrakl›” olarak bilinen ve ba¤›ms›z olarak çal›flan akaryak›t

istasyonlar›na sat›lmas› nedeniyle iç denetleme sistemlerinin olmamas›, 

• Kaçak akaryak›t naklinde kullan›lmak üzere haz›rlanan, özellikle bal›kç› teknelerinde mevcut 

özel yap›m tanklar›n söktürülmesi veya bu teknelerin faaliyetten men edilmesinde yaflanan 

güçlükler,

• Yakalanan kaçak akaryak›t›n analiz edilmesi için talep edilen ücretin karfl›lanaca¤› bir kayna¤›n

bulunmay›fl›,

• Ayr› kurumlardan al›nan tahlil sonuçlar›n›n birbirinden farkl›l›k göstermesi, kurumlararas› bilgi 

al›flveriflini zorlaflt›ran yasal engellerin bulunmas›,

• Kamu kurumlar›n›n alm›fl oldu¤u fuel-oil ve kalorifer yak›t›n›n tahlilini yapt›rmamalar›,

• Sanayi odalar›nca flirketler hakk›nda düzenlenen kapasite raporlar›n›n gerekli denetim yap›l-

madan verilmesi, 

• TPIC taraf›ndan ihale yoluyla akaryak›t firmalar›na sat›lan kaçak akaryak›ta iliflkin belge ve fa-

turalar üzerinde akaryak›t kaçakç›l›¤› yapan flah›s ve firmalar taraf›ndan sonradan tahrifat ya-

p›lmak suretiyle kaçak akaryak›t›n legallefltirilmesi, 

• Solvent türlerinin ithalat› ifllemleri s›ras›nda firmalarca beyan edilen kullan›m amac›na uygun 

hareket edilip edilmedi¤inin denetlenmesine iliflkin sorunlar,
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D- Koordinasyon

Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadele sadece kollu¤un görev sahas› ile s›n›rl› de¤ildir. Mücadelede bir

çok kurumun ortak çal›flmas›n› teflvik eden bir yaklafl›m tarz› benimsenmesi ve al›nacak tedbirlerin ül-

kemiz genelinde yayg›nlaflt›r›larak uygulanmas› gerekmektedir. Bu amaçla ilgili kurum ve kurulufllar

aras›nda uyumlu bir yap›lanma ve görev da¤›l›m›n›n yap›lmas› zorunludur. Bununla birlikte ilgili kurum

ve kurulufllarla koordinasyon içerisinde ülke  genelinde; 

• Herhangi bir da¤›t›m flirketine ba¤l› olmadan akaryak›t satan istasyonlar›n kapat›lmas› ve bu tip is-

tasyonlara vergi mevzuat› aç›s›ndan inceleme bafllat›lmas›, 

• Da¤›t›m flirketine ba¤l› olarak çal›flan firmalar›n kaçak akaryak›t› piyasaya sürmelerinin önlenmesi

amac›yla kendi iç kontrollerinin düzenli olarak yap›lmas› öncelikli hedef olarak seçilmelidir.

E- ‹lgili Kurum ve Kurulufllar

Maliye Bakanl›¤›, Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Denizcilik Müsteflarl›¤›, D›fl

Ticaret Müsteflarl›¤›, Gümrük Müsteflarl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤›,

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü (P‹GEM) ve Emniyet Genel

Müdürlü¤ü (EGM) aras›nda akaryak›t ürünleri kaçakç›l›¤›na yönelik olarak izin, ithalat ve ihracata ilifl-

kin bilgi paylafl›m›n› sa¤layacak bir mekanizman›n kurulmas› gerekmektedir.

Akaryak›t›n tahlili amac›yla P‹GEM’in illere ayr›lan kotalar› bulunmakla birlikte, bunlar›n yetersiz ol-

duklar› düflünülmektedir. Bu kotalar›n afl›lmas› durumunda ODTÜ Petrol Araflt›rma Laboratuar› (PAL)

taraf›ndan ücret talep edilmekte, ancak ödenek olmad›¤›ndan bu daha çok mal›na el konulan kifli

taraf›ndan ödenmektedir. Bu durumun önlenebilmesi amac›yla, kotalar›n art›r›lmas›n›n sa¤lanmas›

gerekmektedir. 

Di¤er taraftan, sadece Ankara’da analiz  yap›lmas›ndan ötürü flüphelilerin mahkemeye ç›kmas›ndan

önce tahlil sonuçlar› temin edilememektedir.

P‹GEM taraf›ndan benzeri laboratuarlar›n ülke genelinde birkaç bölgede desteklenmesi veya ücreti

mukabilinde rafinerilerinden yap›lmas›na imkân sa¤lanmal›d›r. 

Akaryak›t kaçakç›l›¤› ile mücadele kapsam›nda yap›lan operasyonlar neticesinde yakalanan akar-

yak›t›n teslimi konusunda da ciddi s›k›nt›lar yaflanmaktad›r. Özellikle deniz araçlar›nda yakalanan akar-

yak›t› almakla yükümlü kurumlar teslim almamaktad›r. Bu da kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlarla

mücadelesini olumsuz yönde etkilemektedir. Halen ‹stanbul’da yap›lan operasyonlar neticesi kaçak

akaryak›tla yakalanan gemiler hiçbir yere teslim edilememifltir.
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F- ‹statistiksel Bilgiler

Grafik.1 2004 y›l› içerisinde en çok olay›n meydana geldi¤i ilk 10 ili ve olay say›s›n› gösteren grafik.

Grafik.2 2004 y›l› içesinde en çok kaçak akaryat›n ele geçirildi¤i ilk 10 ili gösteren grafik.  

De¤erlendirme: Grafiklerden de anlafl›laca¤› üzere; akaryak›t kaçakç›l›¤›n›n, olay baz›nda en çok

do¤u illerimizde meydana geldi¤i, yakalama miktarlar›na göre ise de Kocaeli ve ‹stanbul baflta olmak

üzere denize k›y›s› bulunan illerimizde yo¤unluk kazand›¤› görülmektedir. Bunun kaçakç›l›kta kullan›-

lan yöntem farkl›l›¤›ndan kaynaklanmakta oldu¤u, özellikle deniz araçlar›yla çok büyük miktarlarda

akaryak›t kaçakç›l›¤›n›n yap›ld›¤›  de¤erlendirilmektedir.
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Grafik.3 2000-2004 y›llar› aras› kaçak akaryak›t yakalama miktarlar›n› gösteren grafik. 

Grafik.4 2000-2004 y›llar› aras› kaçak akaryak›t olay ve flüpheli say›lar›n›  gösteren grafik. 

Grafik.5 2004 y›l›nda yakalanan kaçak akaryak›t türleri ile solvent miktarlar›n› gösteren grafik. 
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II- S‹GARA KAÇAKÇILI⁄I VE SAHTEC‹L‹⁄‹

Ülkemizdeki genel sigara tüketimine bak›ld›¤›nda sigara kullan›c› say›s›nda sürekli bir art›fl›n görül-

dü¤ü ancak bunun sat›fl rakamlar›na yans›mad›¤›, bu durumun da yüksek oranda sahte ve kaçak si-

garalar›n iç piyasaya sürülmesinden kaynakland›¤› de¤erlendirilmektedir.

Yasad›fl› sigara ticaretinde geçmifl sürece bak›ld›¤›nda; 1986 y›l›nda tütün mamullerinin üretim, da-

¤›t›m ve sat›fl›nda devlet tekelinin ortadan kalkmas›n› müteakip 1990’l› y›llara kadar münferit sigara ka-

çakç›l›¤› olaylar›n›n vuku buldu¤u, 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan sonra ise daha ziyade TEKEL tara-

f›ndan ihracat› yap›lan sigaralar›n illegal yollarla iç piyasaya sürüldü¤ü tespit edilmifltir.

2000’li y›llardan itibaren de yasad›fl› sigara ticaretinin a¤›rl›kl› olarak ülkemizde sat›fl› yap›lan siga-

ralar›n sahtelerinin baz› Asya ve eski Do¤u Bloku ülkelerinde üretilerek iç piyasaya sürülmesi fleklinde

gerçekleflti¤i görülmektedir. 2004 y›l›nda Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü ‹çkiler Piyasas› Düzenleme

Kurumu’na (TAPDK) kolluk birimlerince ekspertiz yap›lmak üzere gönderilen yaklafl›k 6,5 milyon paket

sigaran›n ço¤unlu¤unun sahte sigara oldu¤u tespit edilmifltir.

Bu kapsamda sahte ve kaçak sigara Mersin Serbest Bölgesi, Kap›kule, Gürbulak ve Habur s›n›r ka-

p›lar›ndan kaçak yollarla yada gümrüklerden farkl› emtia ad› alt›nda ithal edilmekte ve bu ifllemleri mü-

teakip iç piyasaya sürülmektedir. ‹stanbul baflta olmak üzere Van, Kars, Diyarbak›r, fianl›urfa ve Trab-

zon gibi illerimiz  yasad›fl› sigara ticaretinin yo¤un olarak görüldü¤ü illerimizdir.

Yasad›fl› sigara ticareti, devletin bu alanda oluflan vergi kayb› aç›s›ndan, sahte sigaralar›n üreti-

minde kullan›lan hammadde, katk› maddeleri ve  kontrolsüz, standart d›fl› maddeler nedeniyle de insan

sa¤l›¤› aç›s›ndan etkin mücadele edilmesi gereken önemli bir suç türü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Rakamsal verilere bak›ld›¤›nda, Maliye Bakanl›¤›’n›n 2004 y›l›nda sigaradan almay› hedefledi¤i ver-

gi miktar› yaklafl›k 5,5 Milyar YTL olup bu rakam›n 2005 y›l›nda daha da yüksek olmas› hedeflenmek-

tedir. Sigaradan al›nmas› planlanan verginin ülke bütçesi içerisindeki toplam pay› ise yaklafl›k   % 4 ci-

var›ndad›r. Yasad›fl› sigara ticaretinin toplam tüketim içerisindeki pay›n›n yaklafl›k % 10 oldu¤u göz

önüne al›nd›¤›nda bu suç nedeniyle oluflan vergi kayb› daha net görülebilecektir.

Sigaralar›n piyasaya  kaçak ve sahte olarak sürülmesi, bu konuyla iliflkili suç organizasyonlar›n›n

oluflmas›na, yasad›fl› eylemlerin yayg›nlaflmas›na, sektördeki giriflimcilerin marka güvenilirli¤inin tehdit

edilmesine ve yukar›da da aç›kland›¤› üzere çok ciddi gelir kay›plar›na sebep olmaktad›r. 

Yasad›fl› sigara ticaretiyle mücadelede karfl›lafl›lan sorunlara bak›ld›¤›nda, i¤fal kabiliyetlerinin yük-

sek olmas› nedeniyle sahte sigaralar›n tüketici taraf›ndan oldukça zor fark edilmesi ve TAPDK taraf›n-

dan verilen bandrollerin kolay taklit edilebilir olmas› (gizli yaz› da dahil olmak üzere) mücadeleci birim-

ler için bir zorluk olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Sahte bandrollü sigaralar›n piyasaya sürülmesinde görülen art›fllar nedeniyle etkin önlemler al›nma-

s› ve mücadeleye yönelik çal›flmalarda bulunmak üzere Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü ile

Daire Baflkanl›¤›m›z aras›nda oluflturulan çal›flma grubu bu kapsamda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu suçun yo¤un olarak görüldü¤ü illerimizde etkin mücadele için sektörde bulunan firmalar›n ana

bayileri, tekel, gümrük, maliye, jandarma ve polis birimlerinin koordineli olarak çal›flmas›n›n da gerekli

oldu¤u de¤erlendirilmektedir.



9

Grafik.6 2003-2004 y›llar› aras›nda tütün, tütün mamülleri ve alkollü içki kaçakç›l¤› olay ve flüpheli

say›s›n› gösteren grafik. 

Grafik.7 2003-2004 y›llar› aras›nda ele geçirilen kaçak içki ve sigara miktar›n› gösteren grafik. 

III- EMT‹A KAÇAKÇILI⁄I

Emtia kaçakç›l›¤›; oto ve tekel maddeleri (tütün, tütün mamülleri ve alkollü içkiler) d›fl›nda elektronik

cihazlar, ev, giyim, süs eflyalar›, g›da maddeleri, sa¤l›k malzemeleri vb. eflyalar›n gümrük ifllemine ta-

bi tutulmadan ülkemize sokulmas› olarak tan›mlanabilir. 

‹letiflim teknolojilerinin geliflmesine paralel olarak son y›llarda kullan›m› artan cep telefonlar› ile kab-

lolu/kablosuz telefonlar baz›nda emtia kaçakç›l›¤› suçlar›n›n yo¤unlaflt›¤› de¤erlendirilmektedir. 2003-

2004 y›llar› içerisinde birimlerimizce gerçeklefltirilen çal›flmalara iliflkin veriler afla¤›daki grafikte göste-

rilmifltir.
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Grafik.8 2003-2004 y›llar›nda yakalanan kaçak emtia miktarlar›n› gösteren grafik. 

IV- KÜLTÜR ve TAB‹AT VARLI⁄I KAÇAKÇILI⁄I

A- Genel De¤erlendirme

Kaçakç›l›k olaylar›n›n genelinde de görülece¤i üzere kültür ve tabiat varl›klar› kaçakç›l›¤›n›n ortaya

ç›kma nedeni bu konuya olan yo¤un taleptir. Kültür ve tabiat varl›¤› kaçakç›l›¤› genel olarak 3 aflama-

da gerçekleflir:

Birinci aflamada; kültür ve tabiat varl›¤›n›n bulundu¤u yerden kaçak kaz›larla ortaya ç›kar›lmas› ve-

ya herhangi bir yerden soygun yap›larak çal›nmas› söz konusudur. Bu durumda höyükler, tümülüsler,

ören yerleri ve mezarl›klar kaçak kaz›lara; cami, türbe, kilise, sinagog gibi dini yap›lar veya müze ve kü-

tüphane gibi kültür varl›klar›n›n korundu¤u mekânlar da soygunlara maruz kalmaktad›r.

‹kinci aflamada; Kaçakç›lar taraf›ndan ele geçirilen kültür ve tabiat varl›klar›n›n talep edene do¤ru

yasa d›fl› trafi¤i bafllamaktad›r. Bunlar yurtiçinde ve yurtd›fl›nda özel müzeler ve koleksiyoncular olabi-

lece¤i gibi, bunlara sat›fl yapmak isteyen ve ticari amaç güden kültür ve tabiat varl›¤› toplay›c›lar› da

olabilir. 

Üçüncü aflamada ise; kültür ve tabiat varl›klar› tescil ettirilerek, mülkiyete geçirilmektedir. Tescil edil-

me olay›, kültür ve tabiat varl›klar›n›n müzelerin ve koleksiyoncular›n envanter defterine kaydedilmesi

fleklinde olabilece¤i gibi, sat›fl veya ihraç izin belgesi al›narak da yap›labilmektedir. Baz› ülkelerin, bu

tür eserlere menflei belgesi düzenledikleri bilinmektedir. 

Sonuçta kültür ve tabiat varl›¤› kaçakç›l›¤› ile üzerindeki mülkiyet de¤iflmekte, yasal olmayan bu

mülkiyet de¤iflikli¤i nedeniyle de baz› insanlar rant sa¤lamaktad›r. 

B- Tahkikat Konusu Edilen Yabanc› Uyruklu fiah›slar›n Durumu

Son dönemlerde yerli ve yabanc› bas›nda yer alan ve ülkemizden ç›karken haklar›nda kültür ve ta-

biat varl›klar› kaçakç›l›¤› suçundan ifllem yap›lan yabanc› uyruklu flah›slarla ilgili konuya da de¤inmek

gerekirse, bu konuda prosedür flu flekilde ifllemektedir:
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Havaalanlar› Girifl-Ç›k›fl Noktalar›’nda yetkililerce yap›lan kontrollerde, yabanc› uyruklu bir flah›s

üzerinde kültür ve tabiat varl›¤› olmas› muhtemel bir eser ele geçirilmesi halinde durum derhal yine ha-

vaalanlar›nda görevli Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Uzmanlar›’na iletilmekte, an›lan uzmanlarca söz ko-

nusu eserin 2863 Say›l› Kültür ve Tabiat Varl›¤› Kanunu kapsam›na girip girmedi¤ine dair geçici bir ra-

por tanzim edilmektedir. 

2863 Say›l› Kanun kapsam›na giren bir eser olmas› halinde konu hakk›nda Cumhuriyet Savc›l›kla-

r›’na bilgi verilerek flah›s göz alt›na al›nmakta ve ilgili Müze Müdürlüklerinden gözetim süresi bitmeden

kesin bilirkifli  raporu temin edilerek adli süreç bafllat›lmaktad›r.

Yabanc› uyruklu flah›slar›n kar›flt›¤› kültür ve tabiat varl›¤› kaçakç›l›¤› olaylar›nda yasal prosedür ek-

siksiz uygulanarak herhangi bir haks›z uygulamaya sebebiyet verilmemektedir. 

C- Al›nmas› Gereken Tedbirler

Avrupa müzelerine bak›ld›¤›nda hemen hemen hepsinde Anadolu kökenli bir eseri görmek müm-

kündür. Bu da ülkemizden yap›lan kaçakç›l›¤›n boyutunu ve  Avrupa ülkelerinin bu alana olan ilgisini

aç›kça göstermektedir. 

Ya¤malanmas› y›llarca devam eden kültür ve tabiat varl›klar›m›z›n kaçakç›l›¤›n›n önlenebilmesi,

toplumun her kesimin bilinçlendirilmesi ve e¤itilmesi konusunda al›nmas› gereken tedbirler flu flekilde

s›ralanabilir:

• Sahip oldu¤umuz kültür ve tabiat varl›klar›m›z bizlere önceki tarihimizin miras› ve gelecek yüz

y›llara aktar›lmas› gereken de¤erleridir. Tarihi misyonumuzun bize yükledi¤i bu büyük sorum-

lulukla tarihsel çevre eti¤i oluflturulmal› ve kültür ve tabiat varl›¤› bilinci yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

• Görsel ve yaz›l› medya ile tüm kitle iletiflim araçlar›, kültür ve tabiat varl›¤› bilincinin artt›r›lmas›

için e¤itsel ve belgesel programlar haz›rlamal› ve bu konuda çaba göstermelidir.

• Kaçak kaz›lar›n ve ya¤man›n önlenebilmesi için yöre halk› e¤itilmeli ve duyarl› hale getirilmelidir. 

• Kültür ve tabiat varl›klar›n›n korunmas›yla ilgili olarak özel ve kamu kurum/kurulufllar› iflbirli¤i 

içerisinde olmal›d›r.

• Ükemizden temin edilen eserlerin envanter kay›tlar› ilgili birimlerce (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, 

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü vs.) dijital ortamda tutularak veri taban› oluflturulmal› ve bu veri taba-

n›n›n s›n›r kap›lar›nca, gümrüklerce ve güvenlik birimlerince de görülmesi sa¤lanmal›d›r. Bu

flekilde vatandafllar›m›z›n  ve turistlerin yanl›fll›kla ma¤dur edilmeleri önlenecektir. 

• Ülkemiz aç›s›ndan çok önem arz eden tarihi eserlerin çal›nmas› ve çeflitli yöntemlerle orjinal-

leriyle sahtelerinin de¤ifltirilmesi konusunda engelleyici tedbirler al›nmal›d›r.

D- Önemli Operasyonel Faaliyetler

Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi 2004 y›l› içerisinde de ülkemizde kültür ve tabiat varl›klar› kaçakç›l›¤›

konusunda  baflar›l› çal›flmalar gerçeklefltirilmifltir. Bunlara de¤inmek gerekirse; 

1- Afrodit Operasyonu

‹nterpol kanal›yla Baflkanl›¤›m›za ulaflt›r›lan bilgilerin de¤erlendirilmesi neticesinde, 19 May›s 2004

tarihinde ‹zmir Arkeoloji Müzesi Müdürlü¤ü’nden çal›nan eser olabilece¤i de¤erlendirilen Afrodit Hey-

keli'nin Almanya’dan bir müflteriye sat›lmak istenildi¤inin tespit edilmesi üzerine, ilgili ülke görevlileriy-

le irtibata geçilerek, 18 Kas›m 2004 tarihinde ‹stanbul’da bir operasyon gerçeklefltirilmifltir. 
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2- Uflak

Baflkanl›¤›m›za intikal eden istihbari bilgilerin de¤erlendirilmesi neticesi 06-08 Eylül 2004 tarihlerin-

de Uflak’ta gerçeklefltirilen operasyonlarda;

3- ‹stanbul

21 Aral›k 2004 tarihinde de¤erlendirilen bir ihbar sonucu ‹stanbul’da Kapal› Çarfl› içerisinde bir dük-

kanda yap›lan aramada, kültür ve tabiat varl›¤› 1040 adet eser ile birlikte 2 flüpheli flah›s yakalanm›flt›r.

4- Karaman

08 Mart 2004 günü Bursa ili ‹negöl ilçesi Cumhuriyet  Savc›l›¤›’nca yürütülen bir soruflturma kapsa-

m›nda, Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n yaz›lar›na istinaden Karaman’da gerçeklefltirilen operasyon sonucu

kültür ve tabiat varl›¤› 214 eser ve 77 adet sikke ile flüpheli 1 flah›s yakalanm›flt›r. 

5- Düzce

Düzce Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerince al›nan istihbari bilgilerin de¤erlendirilmesi sonucu, 08 Mart

2004 tarihinde Kaynafll› ilçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde Jandarma görevlileri ile gerçeklefltiri-

len müflterek çal›flma sonucu bir ikamette yap›lan aramada, kültür ve tabiat varl›¤› 497 adet eser ve

3.248 adet sikke ile birlikte flüpheli 1 flah›s yakalanm›flt›r. 

Operasyon neticesinde; emsalsiz nite-
likte, yaklafl›k de¤eri $1.000.000 olan ve
19 May›s 2004 tarihinde ‹zmir Arkeoloji
Müzesi’nden çal›nan M.0. 30 y›l›na ait Ro-
ma Dönemi Afrodit Heykeli ile birlikte, 2
flüpheli flah›s ve bir miktar esrar ile 5 adet
sahte kimlik ele geçirilmifltir. fiüpheli fla-
h›slar sevk edildikleri adli makamlarca
tutuklanm›fllard›r.  

Toplam 11 flüpheli ile birlikte Eski
Tunç, Roma, Bizans ve Pers Dönemle-
ri’ne ait muhtelif özelliklerde çok say›da
tarihi eser ele geçirilmifltir.
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6- Ankara

Jandarma Genel Komutanl›¤›, Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤›’na ileti-

len bilgiler do¤rultusunda, 30 Mart 2004 tarihinde Ankara ‹l Jandarma Komutanl›¤› ve Ankara Emniyet

Müdürlü¤ü görevlilerimizce müflterek gerçeklefltirilen operasyon sonucu Ankara’da bir ifl yerinde yap›-

lan aramada; kültür ve tabiat varl›¤› 725 adet eser ile 1 flüpheli flah›s yakalanm›flt›r .

Grafik.9 2003/2004 y›llar›nda meydana gelen kültür-tabiat varl›¤› kaçakç›l›¤› olay ve flüpheli say›la-

r›n› gösteren grafik.

Grafik.10 2003/2004 y›llar›nda ele geçirilen kültür-tabiat varl›klar›n› gösteren grafik. 

V- SAHTEC‹L‹K SUÇLARI

Sahtecilik suçlar›; müstakil özellik arz etmekle birlikte baflta mali suçlar olmak üzere di¤er baz› suç-

lar›n da ifllenifline zemin haz›rlayan ve kolaylaflt›ran bir özellik tafl›maktad›r. Bilim ve teknoloji dünya-

s›nda yaflanan geliflmelere ba¤l› olarak sahtecilik suçlar›n›n daha kolay ifllenebildi¤i de¤erlendirilmek-

le birlikte soruflturmalarda ele geçirilen belgeler en önemli delil niteli¤i tafl›maktad›r. Sahtecilik suçlar›

kalpazanl›k, belge sahtecili¤i ve fikri ve sinai ürün haklar›na muhalefet alt bafll›klar›nda incelenebilir. 
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A- Kalpazanl›k

1 Ocak 2005 tarihinden itabaren Yeni Türk Liras› (YTL)’ye geçiflle birlikte itibaren kalpazanl›k suç-

lar›nda k›smi art›fl olaca¤›, kalpazanlar›n ellerinde bulunan sahte TL banknotlar ile halk›n henüz yeni

tan›flaca¤› YTL’lerin sahtelerini nakit para dolafl›m›n›n yo¤un olarak kullan›ld›¤› piyasalarda ve dönem-

sel nakit ak›fllar›nda iç piyasaya sürebilecekleri de¤erlendirilmektedir. Bu aç›dan halk›n bilinçlendirilme-

si yönünde çal›flmalar›n art›r›lmas› ve denetimlerin s›klaflt›r›lmas› gerekmektedir.  

1-Paran›n Güvenlik Unsurlar›

- Kâ¤›t: Sahte para ile orijinali aras›ndaki en belirgin özellik, paran›n ka¤›d›d›r. Orijinal banknot, pa-

muk elyaf›ndan özel olarak yap›l›rken, sahte banknot, piyasada bulunan normal ka¤›ttan yap›lmaktad›r.

- Renk Uyumu: Orijinal banknotlarda renkler canl› ve uyumludur. Sahte banknotlarda ise renkler

soluk ve  uyumsuzdur. 

- Renkli Lifler: Orijinal banknot ka¤›d›n›n hamuruna konulan k›rm›z› ve mavi ›fl›k veren lifler, ultra-

viyole cihaz› alt›nda bak›ld›¤›nda görülebilmektedir. Sahte banknotlarda ise, boyama yoluyla benzetil-

meye çal›fl›lmaktad›r ve gerçek banknottaki renk canl›l›¤›na rastlan›lmamaktad›r. Silgi ile silinecek olur-

sa bu lifler kaybolmaktad›r.

- Filigran: Banknotlar›n üzerinde bulunan portrenin küçültülmüfl bir benzeri, gizli olarak banknot

üzerinde bulunmaktad›r. Buna filigran denilmektedir. ‹lk bak›flta görülmeyen bu filigranlar ›fl›¤a tutuldu-

¤unda fark edilmektedir (Filigran özelli¤i, Amerikan dolarlar›nda 1996 y›l›ndan sonra kullan›lmaya bafl-

lan›lm›flt›r). 

- Kabartma Bask›: Orijinal banknotlarda, yaz›lar ve portreler elle dokunuldu¤unda, hissedilebilecek

flekilde kabartmal› olarak bas›lm›flt›r. Sahtesinde, bu kabartma özelli¤i bulunmad›¤›ndan, elle dokunul-

du¤unda kayganl›k hissedilmektedir.

- Optik Emniyet Unsuru: De¤iflik aç›lardan bak›ld›¤›nda farkl› renk yans›malar› veren özel bir mü-

rekkeple kabartma olarak bas›lan bir emniyet unsurudur (Bu özellik ABD dolarlar›nda 1996 y›l›ndan

sonra uygulanmaya bafllanm›flt›r). Sahte banknotlarda bu nokta, tek renk olarak karfl›m›za ç›kar.

- Portre: Gerçek paralardaki portreler, belirgin çizgileriyle canl›l›k ve derinlik hissi uyand›r›r. Sahte

banknotta ise portreler, soluktur ve derinlik hissi uyand›rmaz

- Mikro Yaz›: Paralar›n çeflitli yerlerinde büyüteçle bak›ld›¤›nda banknotun de¤erini gösteren mikro

yaz›lar bulunmaktad›r.

- Emniyet fieridi: Orijinal banknotlarda, emniyet fleridi kesik gümüfli çizgilerden oluflmakta ve ›fl›¤a

tutuldu¤unda düz bir hat fleklini almaktad›r. Sahte banknotlarda ise emniyet fleridi benzetilmeye çal›-

fl›lmakta ve ›fl›¤a tutuldu¤unda kesik gümüfli çizgiler fleklinde görülmektedir.

- Bütünleflik Görüntü: Ifl›¤a tutuldu¤unda di¤er yüzdeki parça ile bütünleflerek tek flekil oluflturan

görüntüdür.
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2- Sahte Para ile Karfl›lafl›ld›¤›nda Ne Yap›lmal›d›r?

Yap›lan çal›flmalar neticesi sahte paralar›n genellikle büfe, bakkal ve marketlerden al›nan sigara, iç-

ki, çerez vs. karfl›l›¤›nda yüksek de¤erdeki sahte banknot kupürleri verip paran›n üstünü gerçek para

olarak alarak, araçlara al›nan akaryak›t karfl›l›¤› benzin istasyonlar›na, sinema ve tiyatro giflelerine, mil-

li piyango bayilerine, canl› hayvan ticareti yapan kiflilere ve seyyar sat›c›lara, taksi sürücülerine, genel

kad›nlara, bahflifl ve hesap ödemesi olarak gazino ve e¤lence yerlerine vererek veya toplu ödemeler-

de para destelerinin aras›na az say›da sahte para konarak verilmesi  fleklinde piyasaya sürüldü¤ü tes-

pit edilmifltir. 

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e girecek olan Yeni TCK’ya göre gerçek zann›yla ald›¤› paran›n

sahteli¤ini fark eden kifliler resmi makamlar taraf›ndan haber al›nmadan önce emniyet makamlar›na bil-

dirdikleri takdirde haklar›nda herhangi bir soruflturma yap›lmayacakt›r. Bu nedenle;

• Öncelikle paran›n gerçekli¤ini tespit etmek için her zaman birden fazla güvenlik unsuru kontrol 

edilmelidir.

• Paran›n güvenli¤inden kuflku duyuldu¤u takdirde gerçekli¤inden emin olunan bir baflka banknot 

ile karfl›laflt›r›lmal›d›r.

• Sahte para al›nan kifliye kesinlikle iade edilmemelidir.

• fiahsa iliflkin mümkün oldu¤u kadar çok bilgi tespit edilmelidir (eflgal, kimlik bilgisi, plaka no’su vs.).

• fiah›s mümkün mertebe oyalanmal›d›r.

• En k›sa sürede güvenlik güçlerine bilgi verilmelidir.

• Sahte para görevlilere teslim edilmelidir.

• Yap›lacak ihbarlar›n aranan bir kifli veya bir sahtecilik flebekesini ortaya ç›karabilece¤i unutulma-

mal›d›r.

Grafik.11 2003/2004 y›llar›nda ele geçirilen yabanc› sahte paralar›n türlerine göre da¤›l›m›n› göste-

ren grafik.
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Grafik.12 2003/2004 y›llar›nda ele geçirilen yerli paralar›n türlerine göre da¤›l›m›n› gösteren grafik.

Grafik.13 2003/2004 y›llar› sahte para olay ve flüpheli say›s›n› gösteren grafik.

B- Belge Sahtecili¤i

Yeni TCK’n›n 199 ilâ 212 nci maddeleri ile cezai düzenleme getirilen belge sahtecili¤i suçunu, pa-

saport, nüfus cüzdan›, motorlu araç tescil belgesi, sürücü belgesi, diploma, fatura, vergi levhas› vb. bel-

geler üzerinde yap›lan sahtecilik olarak tan›mlamak mümkündür. Özellikle, nüfus cüzdanlar› sahtecili-

¤i kimli¤in gizlenmesi veya baflka bir kimse ad›na gerçek belgelerin (pasaport, ehliyet vs. gibi) al›nma-

s›n› sa¤lamas› bak›m›ndan büyük bir önem arz etmektedir.  Söz konusu Kanun’un 202. maddesi mü-

hür sahtecili¤i, 204. maddesi resmi belge sahtecili¤i ve 206. maddesi özel belge sahtecili¤i suçlar›n›

düzenlemektedir. 
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Pasaport sahtecili¤i ise yurtd›fl›na ç›k›fl› veya girifli yasaklanm›fl kimselerin baflvurduklar› ve sahte-

cilik flebeklerince yüksek rant edinilmesini sa¤layan bir sahtecilik çeflitidir. Bu paralelde sahtecili¤i s›k-

ça yap›lan bir di¤er belge de motorlu araç tescil belgeleridir. Özellikle çal›nt› ve kaçak araçlar için tan-

zim edilen bu belgelerle araçlar üçüncü flah›slara sat›labilmektedir.

C- Fikri ve S›nai Haklar

Fikri ve s›nai haklar, bir yandan eser sahibinin haklar› ile bunlara komflu haklar›, bir yandan da s›nai

haklar› kapsar. S›nai haklar alt›nda patentler ve faydal› modeller, markalar, endüstriyel tasar›mlar co¤-

rafi iflaretler, entegre devrelerin topo¤rafyalar› ve yeni bitki çeflitleri üzerinde ›slahç› haklar› anlafl›l›r.

1- Patent Haklar› 

Türkiye’de patent haklar›n›n korunmas› 551 say›l› Patent Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun

Hükmündeki Kararname hükümlerine tabidir. Patent sahibi patentli ürünleri üretmek, satmak ve ithal et-

mek konusunda münhas›r hak sahibidir. Ülkemizde Türk Patent Enstitüsü patent vermeye yetkilidir. Pa-

tentin azami koruma süresi baflvuru tarihinden itibaren 20 y›ld›r. 

551 say›l› KHK uyar›nca tazminat ve ceza davalar› aç›labilmesi mümkündür. Patentten do¤an hak-

k› tecavüze u¤rayan patent sahibi mahkemede dava açabilir. Yetkili mahkeme davac›n›n ikametgâh›-

n›n bulundu¤u, suçun ifllendi¤i veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldü¤ü yer mahkemesidir. ‹htiyati ted-

bir olarak daval›dan patente iliflkin tecavüz fiillerini durdurmas›n› talep edebilir, üretilen veya ithal edi-

len ürünlere el konulmas›n› isteyebilir. 

2- Marka Haklar› 

Türkiye’de marka haklar›n›n korunmas› 556 say›l› Marka Haklar›n›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun

Hükmündeki Kararname hükümlerine tabidir. Markalar bir teflebbüsün mal veya hizmetlerinin bir bafl-

ka teflebbüsün mal ve hizmetlerinden ay›rt edilmesini sa¤layan iflaretlerdir. Bir markan›nn temel ifllevi

ve korunmas› gere¤i bu ay›rt edici özelli¤inden kaynaklan›r.  Önemli olan, bu gibi iflaretlerin grafik ola-

rak veya benzer flekilde ifade edilmesi ve ço¤alt›labilmesidir. 

Markalar›n Korunmas› Hakk›nda 556 say›l› KHK uyar›nca yaln›zca tescilli markalar korunabilir. (556

s. KHK md. 1 ve 6). Marka tescili için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü’dür. Tescilli markalar›n korun-

ma süresi, baflvuru tarihinden itibaren 10 y›ld›r. 

Marka hakk› tecavüze u¤rayan marka sahibi mehkemeden ihtiyati tedbir karar› vermesini talep etmek

ve bu talepte marka hakk›na tecavüz fiillerinin durdurulmas›n› veya marka hakk›na tecavüz nedeniyle

üretilmesi veya ithal edilmesi cezay› gerektiren eflya ile bunlar› üretmeye yarayan araçlara el konulma-

s›n› isteyebilir. Tedbir karar›na ek olarak, marka sahibi tecavüz durumunun giderilmesini, ürünlere ve

bunlar›n üretiminde kullan›lan araçlara el konulmas›n›, el konulan ürünler ve araçlar›n üzerindeki marka-

lar›n silinmesini veya marka hakk›na tecavüzün önlenmesi için kaç›n›lmaz ise bunlar›n imhas›n› isteye-

bilir. Ayr›ca Markalar›n Korunmas› Hakk›nda KHK’de çeflitli hapis ve para cezalar› öngörülmüfltür. 

Marka ve patent haklar›n›n ihlali durumunda Teflkilat mensuplar›m›z›n s›k›nt›ya düflmemesi aç›s›n-

dan, söz konusu mevzuatlara ayk›r› hareket edilmemesi, takibi flikayete ba¤l› olan bu suçlarda yetkili

Hakim veya Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’n›n talimatlar› do¤rultusunda hareket edilmesi gerekmektedir.

3- Telif Haklar›

Günümüzde fikir ve sanat eseri sahipleri ürünlerini do¤rudan sat›fla sunan ba¤›ms›z üreticiler konu-

munda olmufllard›r. Ekonomik iliflkiler gelifltikçe fikrî ve sanatsal ürünlerin topluma sunumunda de¤iflik-
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likler gerçekleflmifltir. Eser sahibi sadece yarat›m aflamas›yla ilgilenmeye yani ürününü, seri üretim ve

da¤›t›m› sa¤layan arac›ya vermeye bafllam›flt›r. Arac›lar ürünü kâr amac›yla sat›n alarak yat›r›m yap-

maya ve yarat›c›n›n iliflkilerini do¤rudan do¤ruya pazarla temasa getirmeye bafllam›flt›r. Fikir ve sanat

eserleri alan›nda ekonomik iliflkilerin kurumsallaflmas› yarat›c›lar›n ve arac›lar›n profesyonelleflmesin-

de yükselmeyi sa¤lam›fl, bu da fikrî emek arz›n›n kalite, yetenek ve beceri aç›s›ndan sürekli dönüflme-

sini gerektirmifltir.

Bilgiye dayal› üretimin önem kazanmas› ile birlikte telif ve ba¤lant›l› haklar›n tüm dünyada önemi art-

maktad›r. Fikir ve sanat eserlerinin kullan›m biçimi ve de¤eri psikolojik ve kültürel bir karakter tafl›mak-

ta fakat bu kullan›m› teflvik eden ve yönlendiren endüstriler için fikir ve sanat eserleri ulusal, bölgesel

ve uluslararas› pazarlarda en çok ticareti yap›lan ürünler olarak da de¤erlendirilmektedir.

Yetersiz fikri mülkiyet koruma düzeyi yeni eserler üretme flevkini k›rar, daha düflük nitelikte üretime

yol açar, bu da serbest ticaret hedefine ulaflmay› güçlefltirir, rekabeti olumsuz etkiler ve tüketicilerin kat-

lanaca¤› maliyeti yükseltir. Fikri mülkiyet sistemini güçlendirmek suretiyle bu alanda yerli ve yabanc›

yat›r›mc›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas› ve yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi sa¤lanarak ülkemizin,

gerçek anlamda bilgi toplumu olmas› mümkün k›l›nacakt›r.

Fikir ve sanat eserlerinin korunmas› maksad›yla  1951 y›l›nda 5846 Say›l› Fikir ve Sanat Eserleri

Kanunu ç›kart›lm›flt›r. Bu kanuna göre sahibinin hususiyetini tafl›yan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanat-

lar ve sinema eserleri, fikir ve sanat mahsulü olarak kabul edilerek, fikir ve sanat mahsulü olan eserle-

rin ve sahiplerinin haklar› bu kanunla koruma alt›na al›nm›flt›r.

21.02.2001 tarihli 4630 Say›l› Kanun  ile 5846 Say›l› Kanun’da de¤iflikli¤e gidilerek cezai hükümler,

görevli mahkeme, ispat ve yasal kovuflturman›n nas›l yap›laca¤› hususlar› yeniden düzenlenmifltir. Son

olarak 03.03.2004 tarih ve 5101 say›l› “Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun” ile uy-

gulamada görülen aksakl›klar›n düzeltilmesi amaçlanm›flt›r. 

Yap›lan bu yeni düzenleme ile eser veya hak sahiplerinin izni al›nmadan ço¤alt›lan her türlü emti-

aya kolluk ve zab›ta taraf›ndan re’sen el konulmas›na ve cezai takibat  bafllat›lmas›na olanak sa¤lan-

m›fl, bu suçu iflleyenlere verilecek para ve hapis cezalar› art›r›lm›flt›r. 

5101 say›l› Kanun’un yürürlü¤e girmesi ile birlikte kollu¤a re’sen takibat yapma yetkisi tan›nmas›

operasyonel süreçteki baflar›y› art›rarak ülke genelinde baflar›l› sonuçlar al›nmas›n› sa¤lam›flt›r.

Grafik.14 2003/2004 y›llar› belge sahtecili¤i olay ve flüpheli say›s›n› gösteren grafik.
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Grafik.15 2003/2004 y›llar›nda ele geçirilen sahte belge türlerinin da¤›l›m›n› gösteren grafik

VI- GÖÇMEN KAÇAKÇILI⁄I VE ‹NSAN T‹CARET‹

A- Genel De¤erlendirme

Globalleflmenin beraberinde getirdi¤i; uluslararas› düzensiz göç hareketlerinin dünyan›n her taraf›-

na yay›lmas›, beraberinde göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti suçlar›n›n artmas› için de uygun bir

ortam haz›rlam›flt›r. Düzenli ya da düzensiz olsun, ekonomik, sosyal veya siyasi nedenlerle, ifl bulma

ya da iltica gibi amaçlarla yap›lan göç hareketlerinin alt›nda gerçeklefltirilen göçmen kaçakç›l›¤› ya da

insan ticareti faaliyetleri, günümüzde hem kaynak hem hedef hem de transit ülke olarak çok say›da ül-

keyi etkilemekte ve bu faaliyetler genellikle uluslararas› düzeyde örgütlenmifl organize suç flebekeleri

taraf›ndan yönlendirilmektedir. 

Günümüzde suç örgütlerinin, etkili ve kararl›, ulusal ve uluslararas› önlemler al›nmas›n› gerektiren

karmafl›k yöntemleri ve s›n›r aflan vas›talar› her geçen gün daha da artan bir ölçüde kullanmalar›, ör-

gütlü flekilde ifllenen göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti suçlar›na ivme kazand›rm›flt›r. Bununla bir-

likte, geliflmekte olan ülkelerden veya kargafla ve kaos içerisinde bulunan ülkelerden umuda bafllayan

yolculuk, transit ülkeler üzerinden ve göçmen kaçakç›lar›n›n yard›m›yla geliflmifl hedef ülkelerde son

bulmakta veya hedefe var›lmadan birçok maddi kay›p, s›k›nt›, hastal›k ve ölüm gibi nedenlerle ümitler

sönmektedir. 

Yasal kurallara uymaks›z›n meydana gelen ve bölgesel düzeyde sadece bir ülkenin de¤il bir çok ül-

kenin karfl›laflt›¤› sorun haline gelen bu  hareketlenmelerin sebepleri de genel olarak birbirine benze-

mektedir. 

Bu sebepler ise flu flekilde s›ralanabilir;

1- Ekonomik Sebepler

Zengin Avrupa ülkelerinde yüksek seviyede bir yaflam sürme iste¤i, iflsizlik gibi unsurlar göçmen ka-

çakç›l›¤› ile ilgilenen organize suç gruplar›na uygun bir ortam oluflturmaktad›r.

2- Organizatörlerin Ekonomik Düflünceleri

Göçmen kaçakç›l›¤› ile ilgilenen organizatörler, çok fazla risk olmadan kifli bafl›na 3000-5000 USD
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alarak kolay para kazanabilme arzular› tafl›maktad›rlar. Bu kolay para kazanabilme arzusu, daha önce

uyuflturucu veya silah kaçakç›l›¤›na kar›flm›fl organizatörlerin bu suça yönelmelerinin temel nedenleri

aras›ndad›r.

3- Bölgesel Savafllar, Siyasi Kaos, Kargaflalar ve Bask›c› Yönetimler

Özellikle Afganistan ve Irak’ta yaflanan çat›flmalar ile siyasi istikrars›zl›ktan etkilenen insanlar, da-

ha huzurlu bir ortamda yaflamak istemektedirler. 

4- Baz› Ülkelerde ‹ltica ve Yasad›fl› Göçü Özendiren Uygulamalar  

Baz› Avrupa ülkelerinin farkl› gerekçelerle kaçak göçmenlerin siyasi iltica taleplerini kabul etmesi,

uluslararas› insani yard›m kurulufllar›n›n yasad›fl› geçifllerin konusunu teflkil eden kiflilere yapt›klar›

maddi yard›mlar göçmen kaçakç›l›¤› faaliyetlerine ivme kazand›rm›flt›r.

Ülkemiz ise bu göç hareketlerinin kompozisyonu içerisinde, Avrupa, Asya, Orta Do¤u ülkeleri ve

hatta baz› aç›dan Afrika ülkeleri aras›ndaki do¤al köprü pozisyonundad›r. Orta Asya ve Orta Do¤u ül-

kelerinden geliflmifl, zengin, demokratik ve insan haklar›na sayg›l› ülkelere yönelik göçmen kaçakç›l›¤›

suçlar›nda güzergah olarak en elveriflli ülkelerden birisi konumundad›r. Ülkemiz bu “transit ülke” pozis-

yonunun haricinde zaman içerisinde kazand›¤› “kaynak” ve “hedef” ülke pozisyonu ile bu suçtan çok

yönlü etkilenmektedir. 

Asya ve Afrika ülkelerinden deniz, hava ve karayoluyla ülkemize legal veya illegal yollardan gelen

yabanc›lar göçmen kaçakç›l›¤› suçunun konusunu oluflturmakta; Türk vatandafllar›n›n da yer ald›¤› ba-

z› göçmen kaçakç›l›¤› organizasyonlar› vas›tas›yla Yunanistan, ‹talya, Almanya, Hollanda ve ‹ngiltere

gibi baz› Avrupa ülkelerine yönelmektedirler.
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Günümüz teknolojisini de yak›ndan takip eden organize göçmen kaçakç›l›¤› flebekeleri, faaliyetle-

rinde teknolojik imkânlardan da yararlanarak çeflitli yöntemler kullan›p yasad›fl› geçiflleri sa¤lamakta-

d›rlar. Bu yöntemlerden baz›lar›;

• Sahte pasaport, vize ve kimlikler kullan›larak hudut kap›lar›ndan geçifl,

• Yürüyerek, yüzerek, veya araçlarla yasal olmayan s›n›r bölgelerinden geçifl,

• Sürat botlar›, küçük tekneler veya eski büyük gemilerle deniz yoluyla geçifl,

• TIR, kamyon, karavan gibi araçlarda ‘zula’ tabir edilen bölümlerde gizlenere karayoluyla geçifl

fleklinde say›labilir.

Yukar›da belirtilen yasad›fl› geçifller organize edilirken, uluslararas› flebeke a¤› kendi aralar›nda ir-

tibat ve haberleflmeyi sa¤lamakta; her ülke flebekelerinin elemanlar› o ülkedeki bar›nma, gizlenme ve

geçifli koordine etmekte ve kaçak göçmenlerden al›nan para da aralar›nda paylafl›lmaktad›r. 

Göçmen  kaçakç›l›¤›n›n en  belirgin karakteristi¤i  suçun  aktörleri  aras›nda karfl›l›kl› bir r›zan›n,

daha do¤ru bir ifadeyle karfl›l›kl› bir menfaatin söz konusu olmas›d›r. ‹nsan ticareti ise, göçmen kaçak-

ç›l›¤› ile kar›flt›r›lmamas› gereken, bireyleri, toplumlar›, uluslar› ve devletleri tehdit eden bir unsur ve kö-

leli¤in modern hali olarak ortaya ç›km›flt›r. 

Dünyan›n çeflitli bölgelerinde uluslararas› bir oluflum olarak devam eden bu suç türü, özellikle Sov-

yetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra olumsuz yönleriyle tehlikeli bir seviyeye gelmifltir. ‹nsan ticareti

olgusunda ma¤durun r›zas› söz konusu de¤ildir. Buradaki menfaat tek tarafl› olup, kifli bedenen sömü-

rülmektedir.

Ülkemizde insan ticareti, daha ziyade eski Do¤u Bloku ülkelerinden fuhufl maksatl› gelenlerin konu ol-

du¤u olaylar fleklinde görülmektedir. ‹nsan ticaretinde ma¤durlar var›fl ülkesi piyasas›ndaki bir talebi kar-

fl›lamak için zorla, bask› yap›larak ve korku oluflturularak, hile veya aldatma yoluyla temin edilip hedef ül-

keye yönlendirilmektedir. ‹nsan tacirleri ve ma¤durlar aras›nda s›n›r› geçtikten sonra da devam eden ka-

l›c› bir iliflki vard›r. Bu iliflkinin devam›n› sa¤layan en büyük unsur ise fliddet, korku ve tehdittir.

Günümüzün bu s›n›raflan nitelikteki suç türü, ma¤dur aç›s›ndan cinsel veya baflka tür sömürü ve

hizmetkârl›k biçimlerini, insan haysiyetinin ayaklar alt›na al›nmas›n› ve özgürlük kayb›n› gündeme ge-

tirir. Bu nedenle insan ticareti, bir insanl›k suçu olarak kabul edilmektedir.

Bütün bu olaylar ve hedef ülkelerin karfl› karfl›ya kald›klar› tehlikeli yasad›fl› göç ve insan ticareti dal-

gas› uluslararas› örgütler nezdinde konuyu gündemin ön s›ralar›na tafl›m›flt›r. Bütün bunlar›n neticesin-

de haz›rlanan "S›n›r Aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi" (SASMUS) ve "S›n›r

Aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’ne Ek ‹nsan, Kara Deniz ve Havayoluyla

Göçmen Kaçakç›l›¤›na Karfl› Protokol" ve S›n›r Aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözlefl-

mesi’ne Ek ‹nsan Kaçakç›l›¤›n›n, Özellikle Kad›nlar›n ve Çocuklar›n Ticaretinin Önlenmesine, Durdu-

rulmas›na ve Cezaland›r›lmas›na ‹liflkin Protokol" ülkemiz taraf›ndan 13.12.2000 tarihinde imzalanm›fl-

t›r.

‹ç hukukumuzda ise Avrupa Birli¤i'ne uyum sürecinde Avrupa ülkelerinin mevzuat› da incelenerek

haz›rlanan 5237 say›l› yeni Türk Ceza Kanununda ise, “Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti” suç-

lar› s›ras›yla 79. ve 80. maddelerde ayr› ayr› tan›mlanm›flt›r. Yap›lan bu yeni düzenlemede;
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Göçmen Kaçakç›l›¤› 79. maddede;

“(1) Do¤rudan veya dolayl› olarak maddi menfaat elde etmek maksad›yla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabanc›y› ülkeye sokan veya ülkede kalmas›na imkan sa¤layan, 

b) Türk vatandafl› veya yabanc›n›n yurtd›fl›na ç›kmas›na imkân sa¤layan kifli, 3 y›ldan 8 y›la kadar

hapis ve onbin güne kadar adli para cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(2) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde ifllenmesi halinde, verilecek cezalar yar› oran›nda

art›r›l›r. 

(3) Bu suçun bir tüzel kiflinin faaliyeti çerçevesinde ifllenmesi halinde, tüzel kifli hakk›nda bunlara

özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur” fleklinde tan›mlanm›flt›r.

‹nsan Ticareti ise 80.maddede;

“(1) Zorla çal›flt›rmak veya hizmet ettirmek, esarete veya benzeri uygulamalara tabi k›lmak, vücut

organlar›n›n verilmesini sa¤lamak maksad›yla tehdit, bask›, cebir veya fliddet uygulamak, nüfuzu kötü-

ye kullanmak, kand›rmak veya kifliler üzerindeki denetim olanaklar›ndan veya çaresizliklerinden yarar-

lanarak r›zalar›n› elde etmek suretiyle kiflileri tedarik eden, kaç›ran, bir yerden baflka bir yere götüren

veya sevk eden, bar›nd›ran kimseye sekiz y›ldan oniki y›la kadar hapis ve onbin güne kadar adli para

cezas› verilir.

(2) Birinci f›krada belirtilen amaçlarla giriflilen ve suçu oluflturan fiiller var oldu¤u takdirde, ma¤du-

run r›zas› geçersizdir.

(3) Onsekiz yafl›n› doldurmam›fl olanlar›n birinci f›krada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, ka-

ç›r›lmalar›, bir yerden di¤er bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya bar›nd›r›lmalar› hallerinde

suça ait araç fiillerden hiçbirine baflvurulmufl olmasa da faile birinci f›krada belirtilen cezalar verilir.

(4) Bu suçlardan dolay› tüzel kifliler hakk›nda da güvenlik tedbirine hükmolunur” fleklinde tan›mlan-

m›flt›r.

Söz konusu Kanun, hapis ve para ceza-

lar›n›n daha da art›r›lmas›n› öngörmektedir.

Ayr›ca, uluslararas› alanda örgütlü olarak fa-

aliyet gösteren bu suç gruplar›n›n suçtan el-

de edilecek mali kaynaklar› karapara olarak

de¤erlendirilerek, yine suçta kullan›lan tüm

araçlar›n elde edilen mal varl›klar› ile parala-

r›n müsaderesi de sa¤lanmaktad›r. 

ABD'nin her y›l düzenli olarak yay›nlad›¤›

insan ticareti raporlar›na bak›ld›¤›nda 2001

ve 2002 y›llar›nda ülkemiz, ‘göçmen kaçakç›-

l›¤› ve insan ticaretini kald›rmak için yeterince

çaba harcamayan ve asgari standartlara uy-

mayan’ ülkeleri belirleyen 3.grupta yer alm›fl-

t›r. Bu sebeple, ABD taraf›ndan ambargo da-

hil bir tak›m yapt›r›mlar›n uygulanmas› gün-

deme gelmifltir. Ancak D›fliflleri Bakanl›¤› ko-

ordinesinde ülkemiz bünyesinde Emniyet

Genel Müdürlü¤ümüzün ilgili birimleri ile Jan-

darma ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›, M‹T
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Müsteflarl›¤› ve di¤er kurumlardan oluflan Eylem Gücü’nün çal›flmalar› neticesinde, 2003 y›l›nda yap›-

lan de¤erlendirme sonucunda ise ülkemiz 3. gruptan daha olumlu olan ‘göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ti-

careti ile mücadelede asgari standartlara uymak için gerekli tedbirleri alan ve bu konuda çaba harca-

yan’ ülkeleri belirleyen 2. gruba al›nm›flt›r. Bu karar olumlu olarak de¤erlendirilmekle birlikte bu suçlar-

la daha iyi bir mücadele sa¤lanabilmesi için ilgili kurulufllar›n yan› s›ra, Sivil Toplum Örgütleri ile baflla-

t›lan iflbirli¤inin daha etkin bir flekilde sürdürülmesi gerekti¤i de¤erlendirilmektedir.

Bu ba¤lamda, AB Komisyonu’nun ülkemizle ilgili her y›l düzenli olarak yay›nlad›¤› ilerleme raporlar›n-

da ülkemizin 1951 tarihli Mülteci Sözleflmesi’ne koydu¤u co¤rafi çekinceyi kald›rmam›fl olmas› elefltiril-

mektedir. Bununla birlikte, sözkonusu raporlarda, ülkemizin AB üyesi ülkelerle Geri Kabul Anlaflmalar›

imzalanmas› arzusu ifade edilmektedir. Bu talebin gerçeklefltirilebilmesi için, mültecilerin büyük yekûn

tutan masraflar›n› karfl›layacak yeterli kayna¤›n sa¤lanmas› ve ayn› zamanda ülkemizin kaynak ülkeler-

le geri kabul anlaflmalar› imzalamas› gerekmektedir. Afganistan ve Irak örne¤inde oldu¤u gibi baz› ülke-

lerde güçlü bir ulusal otoritenin muhatap olarak bulunmamas› karfl›laflt›¤›m›z güçlükler aras›ndad›r.

D›fliflleri Bakanl›¤› arac›l›¤›yla ülkemiz uluslararas› alanda insan ticareti ve göçmen kaçakç›l›¤›yla mü-

cadelede ikili ve bölgesel inisiyatiflere kat›lmaktad›r. Bu çabalara son olarak henüz haz›rl›k aflamas›nda

olan "‹nsan Ticareti ‹le Mücadelede Kaynak Ülkelerle ‹flbirli¤i Protokolü" örnek olarak gösterilebilir.

Resmi kurulufllarla beraber sivil toplum kurulufllar› son zamanlarda bu tür suçlarla mücadele alan›n-

da önemli aktörler aras›na girmifl bulunmaktad›r. Bu kurulufllar aras›nda yer alan “‹nsan Kayna¤›n›

Gelifltirme Vakf›”(‹KGV); Türkiye'de önde gelen, kâr amac› gütmeyen, nüfus ve kalk›nma alanlar›nda

ve özellikle üreme sa¤l›¤› alan›nda çal›flmaktad›r. ‹KGV, 1989 y›l›ndan bu yana seks iflçilerinin toplum-

sal ve sa¤l›k koflullar›n› iyilefltirmeye yönelik programlar uygulamakta ve s›¤›nmac› mültecilere çeflitli

flekillerde destek vermektedir. Bu kurulufl ile Emniyet Genel Müdürlü¤ü aras›nda 4 Eylül 2003 tarihin-

de bir iflbirli¤i protokolü imzalanm›flt›r. Protokolde ‹çiflleri Bakanl›¤› ve ‹KGV’nin çeflitli sorumluluklar›

bulunmaktad›r.

‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n Protokol ile ‹lgili Sorumluluklar›:

• ‹nsan ticaretinin Türkiye’de ve bölgede önlenmesi konusunda ‹KGV’nin uygulayaca¤› ulusal ve ulus-

lararas› çal›flmalara destek vermek,

• ‹nsan ticareti ma¤durlar› Emniyet güçleri taraf›ndan tespit edildi¤inde, soruflturma süresi, yarg›lama

süresi, gözalt› süresi ile s›n›r d›fl› ifllemlerinden önce ‹KGV’yi haberdar etmek, ‹KGV’nin görevlilerinin

onlarla görüflmeler yapmas› için kolayl›klar göstermek. Söz konusu kiflilerin ‹KGV’nin sa¤layaca¤›

sa¤l›k ve yasal hizmetlerden yararlanmas›n› sa¤lamak,

• ‹KGV’nin uzmanlarla birlikte düzenleyece¤i ulusal ve uluslararas› insan ticareti yasa ve yönetmelik-

leri konusunda düzenleyece¤i e¤itimlerde e¤itimci sa¤lamak ve Emniyet mensuplar› aras›nda ihti-

yac› olanlar›n bu e¤itime kat›lmalar›n› sa¤lamak,

• Oluflturulacak program›n ulusal ve uluslararas› izleme ve de¤erlendirme çal›flmalar›na kat›lmak.

‹nsan Kayna¤›n› Gelifltirme Vakf› (‹KGV)’n›n Protokol ile ‹lgili Sorumluluklar›:

• Türkiye ve çevresinde insan ticareti sorunu yaflayan ülkelerdeki sivil toplum kurulufllar›yla iletiflim

a¤› kurmak,

• ‹nsan ticaretini yasaklayan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri ile uluslararas› hukukun bu alanda

gelifltirdi¤i standartlara iliflkin olarak devlet memurlar›n›n bu konudaki bilgilerini tazeleyen ve pekifl-

tiren e¤itimler düzenlemek,
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• ‹nsan ticareti ma¤durlar› için, içinde psikolojik, sa¤l›k ve hukuk hizmetlerinin verildi¤i bir dan›flmanl›k

merkezi aç›lmas›n› sa¤lamak,

• Ma¤durlar›n bar›nd›r›lmas›n›, ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n belirledi¤i geçici ikamet izni verilmesine ve ülkede

kalmalar›na iliflkin usul ve esaslar çerçevesinde sa¤lamak 

Ayr›ca, bu suçla daha etkin mücadele edilmesi amac›yla yap›lan yönetmelik de¤iflikli¤iyle; Baflkan-

l›¤›m›z Mali fiube Müdürlü¤ü ile ‹stanbul Mali fiube Müdürlü¤ü bünyesinde “Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹n-

san Ticareti” Büro Amirlikleri kurulmufltur.

Di¤er yandan “Uluslararas› Göç Örgütü” (IOM) ile, geçti¤imiz günlerde yap›lan ikili görüflmeler so-

nucunda, 2005-2006 y›llar› içerisinde, “Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti ile Mücadele” e¤itim prog-

ramlar›nda ortak hareket edilebilece¤i sonucuna var›lm›flt›r. Hiç kuflkusuz, gerek ulusal gerekse ulus-

lararas› alanda düzenlenecek e¤itim programlar›n›n suçla mücadeleye ivme kazand›raca¤› de¤erlendi-

rilmektedir. 

Bu çerçevede, TADOC’ta 2005 y›l› içerisinde, “Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti ile Mücadele”

konulu 3 adet ulusal e¤itim program› planlanm›flt›r. 

Uluslararas› sahada baflta ‹ngiltere olmak üzere ‹talya, Almanya, Yunanistan, Hollanda gibi Avrupa

ülkeleri ile gerek operasyonel gerekse e¤itim faaliyetleri çerçevesinde yo¤un iflbirli¤i titizlikle sürdürü-

lürken ulusal sahada ise konunun taraflar› olan di¤er kamu kurum ve kurulufllar›yla da müflterek çal›fl-

malar yürütülmektedir.

Bölge ülkeleri aç›s›ndan de¤inilmesi gereken bir husus ise Baflkanl›¤›m›zca gerçeklefltirilen ve ulus-

lararas› sahada büyük ilgi ve takdirle izlenen Yayla Operasyonu sonras› Ürdün, M›s›r, ‹ran ve Suriye’de

bulunan suç organizasyonlar›n›n faaliyetlerinin tespitine yönelik çal›flmalard›r. Bu çerçevede Baflkanl›-

¤›m›zdan bir heyet taraf›ndan bilgi al›fl-veriflinde bulunmak üzere 15-19 A¤ustos 2004 tarihleri aras›n-

da M›s›r-Kahire’ye bir çal›flma gezisi düzenlenmifltir. Ayn› kapsamda 28 Ekim 2004 tarihinde Suriye’de

gerçeklefltirilen toplant›da ise ülkemizin AB üyeli¤ine adayl›¤› ve dünyada yaflanan son geliflmeler çer-

çevesinde yasad›fl› göçle mücadele konusunun kazand›¤› öneme iflaret edilmifltir.

Di¤er yandan, göçmen kaçakç›l›¤› suçu ile operasyonel konularda uluslararas› iflbirli¤ini art›rmak ve

ivme kazand›rmak amac›yla, 6-7 Haziran 2005 tarihlerinde Antalya’da, Gürcistan, Azerbaycan, Pa-

kistan, Suriye, ‹ran, M›s›r, Ürdün, Çin ve Bangladefl ülke temsilcilerinin kat›laca¤› uluslararas› bir

toplant› yap›lmas› planlanm›flt›r.

B- Ulusal / Uluslararas› Operasyonel Faaliyetler

1- ‹nsan Ticareti Operasyonlar›

05 Nisan 2004 tarihinde Mu¤la merkezli ‹stanbul, ‹zmir, Ayd›n, Denizli illerinde, 

08 Aral›k 2004 tarihinde Mu¤la merkezli Yalova, ‹zmir illerinde,

31 Aral›k 2004 tarihinde Ayd›n merkezli Yalova, ‹zmir illerinde yap›lan eflzamanl› insan ticareti ope-

rasyonlar›nda;

Zorla çal›flt›rmak ve hizmet ettirmek gibi benzeri uygulamalara tabi k›lmak maksad›yla tehdit, bas-

k› ve fliddet uygulayarak çok say›da ma¤dur tedarik ederek ‘‹nsan Ticareti’ suçunu gerçeklefltirdikleri

tespit edilen toplam 54  organizatör  yakalanarak gözalt›na al›nm›fl, bu flah›slardan 35'i ç›kar›ld›klar› ad-

li makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmifltir.
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2- Göçmen Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›

a) Yayla Operasyonu

Daire Baflkanl›¤›m›z ve yabanc› ülke irtibat görevlileri aras›nda yürütülen iflbirli¤i faaliyetleri ile di¤er

çal›flmalar neticesi uluslararas› alanda faaliyet gösteren bir göçmen kaçakç›l›¤› organizasyonunca, bü-

yük ço¤unlu¤u Çin Uyruklu olan kaçak göçmenlerin uçakla önce Ürdün’e, Ürdün’den Suriye’ye, Suri-

ye’den de genellikle Hatay s›n›r›m›z› kullanarak yaya olarak ülkemize girifllerinin yapt›r›ld›¤› ve daha

sonra baflta Romanya, Yunanistan olmak üzere baz› Balkan ülkeleri ile de¤iflik Avrupa ülkelerine bü-

yük mebla¤lar karfl›l›¤›nda götürüldü¤ünün tespit edilmesi üzerine; 25 Nisan 2004 tarihinde Ankara, ‹s-

tanbul, Hatay, Çanakkale ve A¤r›’da gerçeklefltirilen eflzamanl› operasyonda;

Ankara’da 1 organizatör 10 göçmen, ‹stanbul’da 18 organizatör 27 göçmen, Hatay’da 11 organiza-

tör  yakalanarak flah›slar›n ev ve iflyeri adreslerinde yap›lan aramalarda 117 adet sahte pasaport ele

geçirilmifltir. 

Konu ile ilgili adli makamlara ç›kar›lan 30 organizatörden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmifl-

tir. 

Yukar›da da de¤inildi¤i üzere “Yayla Operasyonu” sonras›, Baflkanl›¤›m›zdan bir heyet, 28 Ekim

2004 tarihinde Suriye’de düzenlenen toplant›da Suriyeli yetkililer ile bir araya gelmifltir. Toplant›da an›-

lan operasyonla ilgili faillerden baz›lar›n›n halen Suriye’de bulundu¤u ve faaliyetlerine devam etti¤i bil-

dirilmifltir. Bahse konu organizatörlerin kaçak göçmenleri, Ürdün üzerinden Suriye’ye geçirmeleri nede-

niyle Ürdünle temasa geçmelerinin de faydal› olaca¤›ndan bahisle konuyla ilgili elde edilen bilgiler tev-

di edilmifltir.  

b) Deniz Projesi Operasyonu

Daire Baflkanl›¤›m›z ve ‹ngiltere Makamlar› ile göçmen kaçakç›l›¤›na karfl› yürütülen iflbirli¤i faali-

yetleri ile gerçeklefltirilen di¤er çal›flmalar neticesi  deniz yoluyla uluslararas› alanda faaliyet gösteren

bir göçmen kaçakç›l›¤› organizasyonuna karfl› 25 Nisan 2004 tarihinde Baflkanl›¤›m›z koordinesinde

Kocaeli ve ‹stanbul’da gerçeklefltirilen operasyonda;

7’si Türk, 2’si Irak ve 1’i ‹ran uyruklu olmak üzere toplam 10 organizatör ile 57’si Irak, 2’si M›s›r ve

1’i Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalanarak gözalt›na al›nm›fl, adli ma-

kamlara ç›kar›lan 10 organizatörün tamam› tutuklanarak cezaevine gönderilmifltir. 

c) Alaca Operasyonu

Daire Baflkanl›¤›m›zca yürütülen çal›flmalar sonucu uluslararas› bir göçmen kaçakç›l›¤› organizas-

yonunca Pakistan, Afganistan, ‹ran, Irak ve Çin uyruklu kaçak göçmenlerin illegal olarak ülkemize ge-

tirilerek ‹stanbul’un de¤iflik yerlerinde bir müddet bekletildikten sonra Ege ve Akdeniz k›y›lar›ndan tek-

nelerle Yunanistan adalar›na, Edirne s›n›r kap›s›ndan  karayoluyla veya Meriç nehrinden yüzerek Yu-

nanistan’a ve Yunanistan’dan da Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerine götürüldükleri tespit edilmifltir.

Bu suç organizasyonuna karfl› Baflkanl›¤›m›z koordinesinde; 25 Aral›k 2004 tarihinde ‹zmir, ‹stan-

bul, Ayd›n, Edirne’de gerçeklefltirilen ve ‹zmir Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ile ‹zmir Jandarma  Komu-

tanl›¤›’nca da kat›l›m sa¤lanan efl zamanl› operasyon sonucu;

‹zmir’de 10 (1 tanesi Yunan uyruklu gemi kaptan›), ‹stanbul’da 14, Ayd›n’da 5 ve Edirne’de 1 orga-

nizatör olmak üzere toplam 30 uluslararas› göçmen kaçakç›l›¤› organizatörü, 108 kaçak göçmen ve

bunlar› ikametlerinde saklayan 2 flah›s yakalanm›flt›r. 

Yakalanan organizatörlerin kald›klar› yerlerde ve üstlerinde yap›lan aramalarda göçmen kaçakç›l›-
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¤›nda kullan›lan 1 adet 10 metre uzunlu¤unda sürat motoru, 1 adet Kalaflnikof marka uzun namlulu si-

lah ve bu silaha ait 110 adet mermi, 1 adet Browning marka ruhsats›z tabanca ve bu tabancaya ait 14

adet 9 mm çapl› mermi, 1 adet    CZ-75 marka ruhsats›z tabanca bu tabancaya ait 10 adet 9 mm çap-

l› mermi ele geçirilerek zapt edilmifltir. 

Ayr›ca bu organizasyonla irtibatl› oldu¤u tespit edilen 4 Yunanistan uyruklu organizatör hakk›nda il-

gili ülke irtibat görevlisine bilgi verilmifl olup bu flah›slarla ilgili adli istinabe talebi çal›flmalar› sürdürül-

mektedir 

C- Sonuç 

• Göç etmek amac›yla ülkelerini terk eden insanlar, birer suçlu olmay›p, "ma¤dur"dur. Hukuksal 

reformlar ma¤durlar›n hareket özgürlü¤ünü ve kiflisel itibar›n› garanti alt›na almal›d›r.

• Organizasyonun tespiti mücadelenin en önemli unsurudur.

• Birden fazla ülkenin konu oldu¤u bir suç türü olan göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti ile mü-

cadelede kaynak, transit ve hedef ülkeler aras›nda çok güçlü ve etkin bir "uluslararas› iflbirli¤i" 

zorunludur.

• Medya kurulufllar›nca muhtemel kaçak veya ma¤durlar›n kendilerini bekleyen olumsuzluklar ve

riskler hakk›nda önceden bilgilendirilmeleri bu mücadeleye önemli yararlar sa¤layacakt›r.

• Yukar›da da aç›kland›¤› üzere Yeni Türk Ceza Kanunu ile göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti

suçlar›nda hapis ve para cezalar› daha da artt›r›lm›fl, suç gruplar›nca suçtan elde edilecek mali

kaynaklar karapara olarak de¤erlendirilmifl yine suçta kullan›lan tüm araçlar›n, elde edilen mal 

varl›klar› ile paralar›n müsaderesine de imkan sa¤lanm›flt›r. 

Grafik.16 2003-2004 y›llar› göçmen kaçakç›l›¤› olay say›s› ile yakalanan organizatör ve kaçak göç-

men say›s›n› gösteren grafik

201694
Text Box
2004 yilinda, ?lke genelinde insan ticaretine konu edilen yabanci uyruklularin sayisi 239 kisidir. Insan taciri sayisi ise 227?dir. Yine, 2004 yilinda ?lke genelindeki g??men sayisi 61.228 iken, organizat?rlerin sayisi 956?dir.
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VII- ‹MAR BANKASI SORUfiTURMASI

A- Soruflturma Süreci
Yönetim ve denetimi Uzan Grubu’na ait olan ve ülkemizde faaliyet gösteren, ‹mar Bankas›

T.A.fi.’nin ödeme güçlü¤ü içerisine düflmeye bafllamas› ve baflta Kemal UZAN olmak üzere yönetim

kurulu üyelerinin yasal gereklere uymayarak 26 Haziran 2003 tarihinde istifa etmeleri üzerine 02 Tem-

muz 2003 tarihinde Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) taraf›ndan ‹mar Bankas›’na

yeni yönetim atam›flt›r.

Atanan yeni yönetim taraf›ndan yap›lan incelemelerde;

Bankan›n bilgi ifllem sistemlerinin tamamen kapat›ld›¤›, bankaya ait bilgilerin karart›larak veya do¤-

rudan silinerek önemli kay›tlara girilmesinin engellendi¤i, bankan›n kilit konumundaki di¤er yöneticileri-

nin istifa etmeye bafllad›klar› görülmesi üzerine,

Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, al›nmas› istenen tedbirleri almayan, faaliyetlerine

devam› mevduat sahiplerinin haklar› ve mali sistemin güven ve istikrar› bak›m›ndan tehlike arz eden

‹mar Bankas›n›n, bankac›l›k yapma ve mevduat kabul etme izni 4389 say›l› Bankalar Kanunu’nun 14/3.

Maddesi çerçevesinde 03 Temmuz 2003 tarihinde BDDK taraf›ndan kald›r›larak bankan›n yönetim ve

denetimi Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu (TMSF)’na devredilmifltir.

Banka Müfettiflleri ve Bankalar Yeminli Murak›plar›nca ‹mar Bankas› kay›tlar›nda yap›lan incelemelerde;

- Mevduat ifllemleri üzerinden vergi yükümlülüklerini azalt›c› ifllemler yap›ld›¤›,

- Devlet Tahvili/Hazine Bonosu ile ilgili kay›tlar›n sistem d›fl›na al›nd›¤›,

- Banka mevduat›n›n çeflitli hileli yöntemlerle Uzan Grubunun zimmetine geçirilmesi için Uzan gru-

bu üyelerince, banka kay›t sistemi üzerinde 2 ayr› yaz›l›m kullan›larak Türkiye’de bankalar› denetle-

mekle görevli birimlere bildirmeleri gereken raporlar›n de¤ifltirildi¤i ve 7.5 Katrilyon olan banka mevdu-

at›n›n 750 Trilyon TL. olarak, 1 Katrilyon olan hazine bono kay›tlar›n›n ise hiç yokmufl gibi gösterildi¤i,

gerçek bilgisayar kay›tlar› ve belgelerinin de yok edilerek banka kay›tlar› üzerinden gerçek verilere ula-

fl›lmas›n›n engellendi¤i ve bu yöntemlerle büyük yolsuzluklar yap›ld›¤› tespit edilmifltir.

Yasalar›na göre, mevduata uygulanan hazine garantisi dolay›s›yla, Uzan Grubunun borcu olan 7,5

katrilyonluk mevduat TMSF taraf›ndan mudilere  ödendi¤inden, TMSF’nin talebi üzerine alacaklar›n

tahsili için ‹mar Bankas› yönetici ve ortaklar› ile sorumlulu¤u bulunan flah›slar›n mal varl›klar›na ilgili

mahkeme kararlar›yla tedbir konmufltur.

Yap›lan detayl› uzman incelemelerinde;

- Uzan Grubu’na ait KKTC’de kurulu olan ve hazine garantisi bulunmayan ‹mar Off Shore Bankas›

mevduat›n›n eski tarihli sahte belgeler düzenlemek suretiyle hazine garantili ‹mar Bankas› mevduat›na

dönüfltürülerek bankan›n yükümlülü¤ünün art›r›ld›¤› ve Uzan Grubuna do¤rudan menfaat sa¤land›¤›,

- Mudilerden Bankan›n mevcudunda olmad›¤› halde varm›fl gibi hazine bonosu ve devlet tahvili ifl-

lemleri ile para topland›¤›, toplanan bu paralar›n ise banka kay›tlar›na al›nmad›¤›,

- Banka ifllemleri üzerinden vergi kaç›rmaya yönelik her türlü ifllemin yap›ld›¤›n›n tespiti ve sorum-

lular hakk›nda suç duyurular›nda bulunulmas› üzerine 16 A¤ustos 2003 tarihinde gerekli adli tahkikata

bafllanm›flt›r.

Bu kapsamda,

Kemal UZAN, Murat Hakan UZAN ve Yavuz UZAN’›n aralar›nda bulundu¤u toplam 40 flah›s hakk›nda;

- Denetim birimlerinin yasaklamalar›na ra¤men, ‹mar Off Shore Ltd’ye ilave kaynak aktarmak ve ‹mar

Off Shore Ltd. Mevduat›n› ‹mar Bankas› mevduat›na dönüfltürmek, (Bankalar Kanunu 22/2 Muhalefet) 

- ‹mar Bankas›n›n gerçek mevduat›n› düflük göstererek banka yöneticileri ya da sahipleri taraf›ndan

gösterilen mevduat ile gerçek mevduat aras›ndaki fark›  kullanmak veya zimmetlerine geçirmek (Ban-

kalar Kanunu 22/3 Muhalefet)
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- Görevlerinden istifa etmek suretiyle yeni yönetime banka ile ilgili hiçbir bilgi ve belgeyi teslim et-

memek, (Bankalar Kanunu 22/4 Muhalefet),

- Baflkas›na zarar vermek veya kendisine veya baflkas›na yarar sa¤lamak maksad›yla  bilgileri oto-

matik iflleme tabi tutmufl bir sistemi, verileri veya di¤er herhangi bir unsuru k›smen, tamamen tahrip et-

mek, de¤ifltirmek, silmek, sistemin ifllemesine engel olmak veya yanl›fl biçimde ifllemesini sa¤lamak

(TCK 525/b Muhalefet), 

- Yetkili olmad›¤› halde aç›¤a hazine bonosu ve devlet tahvili sat›fl› yoluyla para topmak, toplanan

fonlar› banka kay›tlar›na almayarak devleti doland›r›lmak, (TCK 504 ve 522 Muhalefet)

- Tüm bu fiil ve eylemleri yayg›n ve süreklilik arz eden bir flekilde kas›tl›, planl› ve örgütlü olarak ifl-

lemek, (TCK 313 Muhalefet),

suçlar› çerçevesinde yap›lan soruflturmalar sonucu adli makamlara sevk edilen 12 flüpheli tutuklan-

m›flt›r. Konuya iliflkin yarg›lama halen ‹stanbul 8. A¤›r Ceza Mahkemesinde devam etmekte olup g›yabi

tutuklular Murat Hakan UZAN, Kemal UZAN ve Yavuz UZAN haklar›nda ç›kart›lan Uluslararas›

Yakalama Müzekkeresi (K›rm›z› Bülten) ile ‹nterpol düzeyinde aranmaktad›r.

B- Baflkanl›¤›m›z Koordinesinde Yürütülen Çal›flmalar
Uzan Grubuna ba¤l› flirketlere ait evrak, bilgi, belge ve bilgisayar kay›tlar›n›n bulunabilece¤i yerler-

de mahkeme kararlar› do¤rultusunda yap›lan aramalarda elde edilen dökümanlar›n birer örne¤i sorufl-

turmada görevlendirilen uzmanlara teslim edilmifltir.

Bu bilgi, belge ve bilgisayar kay›tlar›n›n ön incelemeleri ›fl›¤›nda, geriye dönük hileli hisse devirleri

yapan 97 flahs›n konu ile ilgili ifadelerine baflvurulmufltur.

Bankaya el konuldu¤u tarihten itibaren geri tarihli ifllem yapmak suretiyle kaç›r›lan araç ve gay-

rimenkullerin bir k›sm› belirlenerek Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirilmifltir.

Geriye dönük hisse devirleri ve araç sat›fllar›, vergi kaç›rmaya yönelik fatura düzenlemeleri konular›

ile ilgili olarak ç›kart›lan bilgisayar dökümleri ve e-mail kay›tlar› Gelirler Baflkontrolörlerine, TMSF yet-

kililerine ve fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderilmifltir.

Yine bu incelemeler ›fl›¤›nda, geriye dönük hisse devirleri ve araç sat›fllar› ifllemleri ile mal kaç›r-

maya yönelik ifllemler yapan, geçmiflte grup flirketlerinin vergi kaç›rmas›na imkan sa¤lay›c› çeflitli

faaliyetlerde bulunan, Uzan Grubunun sermaye hareketlerinde aktif rol ald›klar› de¤erlendirilen 48

flah›s belirlenerek Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu’na bildirilmifltir. Ayr›ca bu incelemelerde elde edilen

ve rüflvet, sahtecilik, gümrük kaçakç›l›¤› v.b. ifllemlerinin yap›ld› de¤erlendirilen e-mail ç›kt›lar› gerekli

ifllemleri yapmak üzere;

- BDDK, (Hesap hareketleri ile ilgili kay›tlar),

- TMSF, (Hesap hareketleri ve mal varl›klar› ile ilgili kay›tlar),

- Adalet Bakanl›¤›, (Rüflvet flüpheleri ile ilgili kay›tlar),

- Maliye Bakanl›¤›, (Vergi kaçakç›l›¤› ve sahte belge ile ilgili kay›tlar),

- Enerji Bakanl›¤›, (ÇEAfi ve KEPEZ ile ilgili kay›tlar),

- Gümrük Müsteflarl›¤›, (Gümrük kaçakç›l›¤› ile ilgili kay›tlar),

- Telekomünikasyon Üst Kurulu, (Abone say›lar› ile ilgili kay›tlar)

- Radyo Televizyon Üst Kurulu, (Reklam gelirlerinden kurul pay› olarak ödenmesi gereken miktar-

larla ilgili kay›tlar)

- Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, (Genç Parti’ye para aktarmaya yönelik ifllemler)

- Sermaye Piyasas› Kurulu, (fiirketler ile ilgili kay›tlar)

- Ankara Cumhuriyet Savc›l›¤›, (Rüflvet flüpheleri ile ilgili kay›tlar),

- fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›, (Elde edilen her türlü suç unsuru kay›tlar›), baflta olmak üzere ilgili

birimlere bildirilmifltir.
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An›lan birimlerle yap›lan yaz›flmalarda ise bu konulardaki araflt›rma ve soruflturmalar›n devam et-

ti¤inin, Uzan Grubu üyelerinin yurtd›fl›nda olmalar›na ra¤men, halen yurtd›fl›ndan yurtiçinde ba¤lant›l›

olduklar› flah›slara verdikleri talimatlarla, eski tarihli hileli hisse devirleri yapmak suretiyle hukuki sorum-

luluktan kurtulmaya veya duruma göre bu yöntemlerle baz› flirketlerini tekrar ele geçirmeye, banka ve

flirket evrak›n› yurtd›fl›na kaç›rmaya çal›flt›klar›n›n bildirilmesi üzerine ‹mar Bankas›n›n ve Uzan grubu

flirketlerinin bir k›s›m muhasebe kay›tlar›n› içeren bilgisayar kay›tlar›n› yurtd›fl›nda bulunan Kemal

UZAN’a götürmek isteyen flüpheli 1 flah›s ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda yakalanm›fl ve hakk›nda

gerekli yasal ifllemler yap›larak adli mercilere intikal ettirilmifltir, 

Di¤er yandan Kemal UZAN’›n talimatlar› ile, Türkiye’deki iflbirlikçileri taraf›ndan Polonya’da bulunan

çimento fabrikas›ndan, Türkiye’deki bir k›s›m ifllerde kullan›lmak üzere para getirildi¤i belirlenmifltir.

Uzan Grubuna ait zapt edilen eski tarihli e-mail kay›tlar›nda, Uzan Grubu flirketlerinin, ‹mar Bankas›,

‹mar Off Shore ve di¤er bankalar nezdindeki hesaplar›ndan ‹ngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Alman-

ya, ‹sviçre ve Ürdün baflta olmak üzere birçok ülkedeki flirket ve aile üyelerinin hesaplar›na mahiyeti

belli olmayan para transferlerinin yap›ld›¤› belirlenmifltir.

Ayr›ca halen ‹mar Bankas› ile grup flirketlerinin bir çok belgesinin mevcut olmad›¤›n›n, bunlar›n suç

örgütü mensuplar›nca saklanarak üzerlerinde çeflitli sahtecilik ifllemleri yap›lmas›na devam edildi¤inin

belirlenmesi ve flirketler ile ‹mar Bankas›n›n kay›tlar›na ulaflamayan Bankac›l›k Düzenleme ve Denet-

leme Kurumu’nun da bu kay›tlar›n›n bulunmas› için yetkili birimlere yapm›fl olduklar› suç duyurular› ve

araflt›rma müracaatlar› gözönünde bulundurularak çal›flmalar›na bafllan›lm›flt›r.

Bu çal›flmalar s›ras›nda, Cem Cengiz UZAN ile ‹mar Bankas› soruflturmas› kapsam›nda haklar›nda

g›yabi tevkif müzekkeresi ç›kart›lan ve halen yurtd›fl›nda bulunan Kemal UZAN ve Murat Hakan UZAN”›n

liderli¤inde, 20 kifliden oluflan organize bir suç örgütü kuruldu¤u, bu suç örgütünün örgüt liderlerince ver-

ilen her türlü kanunsuz talimatlar› yerine getirdikleri, Uzan Grubu üyelerini ‹mar Bankas› soruflturmas›n-

daki hukuki ve adli sorumluluklardan kurtarmak için yasad›fl› faaliyetlerde bulunduklar›, belirtilen amaç-

lar do¤rultusunda, emir komuta zinciri ve organize bir yap› ve iflbölümü içerisinde 1,5 y›ld›r yasal ol-

mayan faaliyetlerini sürdürdükleri ve bu kanunsuz faaliyetlerinin halen devam etti¤i belirlenmifltir. 

Bu çerçevede an›lan suç örgütünce;

• Uzan Grubu üyelerini ‹mar Bankas› soruflturmas›nda yasal yükümlülüklerden kurtarmak amac›y-

la, ‹mar Bankas› ve hakim durumundaki ortak flirketlerin karar ve pay defterlerinin orijinallerini sak-

lamak, eski tarihli hileli hisse devir sözleflmeleri ve yönetim kurulu kararlar› alarak bu orijinal karar ve

pay defterleri üzerinde de¤ifliklikler yap›lmas› organizasyonunu planlamak, bu ifllemlerin talimatlar›n›

vermek suretiyle gerçe¤e ayk›r› belge düzenleterek ‹stanbul 8. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde devam eden

‹mar Bankas› davas›nda yarg›y› yan›ltmaya çal›flmak,

• ‹mar Bankas›ndaki hukuki ve adli sorumlulu¤un Sad›k KARAGÖZ ve Hilmi BAfiARAN isimli flah›s-

lar›n üzerlerine b›rak›lmas› için, baz› sözleflmeler düzenleyerek 8. A¤›r Ceza Mahkemesine sunmak,

bu 2 flahsa ve yak›nlar›na bu suçu üstlenmeleri halinde kendilerine ve çocuklar›na bakacaklar› vaadi

vermek suretiyle hukuki ve adli sorumluluklardan kurtulmaya çal›flmak,

• TMSF taraf›ndan el konulan eski Uzan Grubu flirketlerini, geriye dönük eski tarihli sahte belgeler

düzenleyerek, halen TMSF taraf›ndan el konulamayan KKTC’de bulunan Uzan Grubu üyelerine ait

‹mar Off-Shore Ltd. flirketine borçland›r›p (geriye dönük borç yarat›larak), haciz yoluyla haks›z menfaat

temin etmek ve devleti doland›rmak, 

• TMSF taraf›ndan el konulan eski Uzan Grubu flirketlerinde bulunan eski tarihli sahte yönetim kuru-

lu kararlar› ile flirketlerin isme yaz›l› olan hisse senetlerini hamiline hisse senetleri haline çevirttirerek

hamiline hisse senetlerinin Uzan Grubuna yak›n 3.flah›slara devretmek, bu 3. flah›slardan imzal›, bofl,

tarihsiz geri sat›fl sözleflmeleri alarak ileri tarihlerde flirketleri tekrar ele geçirerek hileli ve sahte ifllem-

lerle kendilerine maddi menfaat sa¤layarak devleti doland›rmaya çal›flmak,
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• TMSF bünyesinde bulunan eski Uzan Grubu firmalar›nda çal›flmaya devam eden ve flebeke

üyelerinin devlet hazinesini zarara u¤ratma faaliyetlerine yard›mc› olmak amac›yla TMSF taraf›ndan

yönetim ve denetimine el konulan firmalar›n baz› bilgi ve belgelerini bu suç flebekesi üyelerine ulaflt›ran

flah›slara aç›ktan maafl ödeyerek rüflvet karfl›l›¤›nda bilgi belge toplamak,

• Halen tutuklu bulunan ve duruflmalara kat›lan eski ‹mar Bankas› yöneticilerinden mahkemelerde

Uzan Grubunun istedi¤i do¤rultuda ifade vermeyen flah›slara ödeme yapmay› durdurup, Uzan grubunun

istedi¤i do¤rultuda ifade verenlere yap›lan ödemeyi art›rarak bunlara maddi menfaat sa¤lamak suretiyle

gerçeklerin ortaya ç›kmas›n› engellemek ve adaleti yan›ltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

• TMSF’nin kontrolü alt›nda bulunan çimento fabrikalar›ndan para kaç›rtmak, bu kapsamda baz›

gayr› menkullerin, üzerlerinde tedbir olmayan flah›slara sat›fl›n› sa¤lamak,

• TMSF taraf›ndan el konulan yatlar›n sat›fl›n›n engellenerek Uzan Grubu lehine maddi menfaat

temin etmek amac›yla bu yatlar›n kay›tl› oldu¤u ve Uzan Grubu üyelerine ait ‹ngiltere/Cayman

Adalar›’ndaki Utterton Ltd. ve Wisteria Bay Ltd. isimli flirketleri, Cem Cengiz UZAN ve Murat Hakan

UZAN’›n borçlu, Ali Cenk TÜRKKAN ve Haifa HOUCHAIMI’nin ise flahit s›fat›yla imzalar›n›n bulundu¤u

eski tarihli sahte borç sözleflmeleri düzenlemek suretiyle Ürdün uyruklu Abdallah ‹brahim Abdallah Al

Ayed isimli flahsa borçlu göstererek bu borç karfl›l›¤›nda yatlar›n kay›t siciline ipotek koydurmak,

• 5020 say›l› kanunun iptali anlam›nda Uzan Grubu firmalar› ve grupta çal›flan flah›slar ad›na ‹dare

Mahkemelerinde davalar açarak, kendileri hakk›nda uygulanan 5020 say›l› kanunun baz› maddelerinin

Anayasa’ya ayk›r›l›¤›n› iddia ederek ‹dare Mahkemelerinin de bu iddialar› do¤rultusunda bu dosyalar›n›

Anayasa Mahkemesine göndermeleri için ‹dare Mahkemelerinin verecekleri kararlar› etkilemeye yöne-

lik bir k›s›m illegal faaliyetlerde bulunmak, 

• ‹mar Bankas›’n›n defter, belge ve kay›tlar›na yönelik noterlik ifllemlerinde;

- Telefonla yevmiye numaras› ald›ktan sonra belgeyi getirerek onaylatt›rmak,

- Al›nan herhangi bir karar› notere getirerek tasdik ettirdikten sonra ayn› kapsamda gerekli olan bir

baflka karar›, daha önce tasdik ettirilen karar›n yerine ayn› yevmiye numaras› ile koymak ve eski karar›

imha etmek,

- Banka ve di¤er flirket defterlerini y›lbafl›nda notere tasdik ettirdikten sonra yeni al›nan kararlar›n

her defas›nda deftere yap›flt›r›larak noter taraf›ndan tasdik edilmesi gerekirken al›nan bu kararlar› yet-

kili mercileri yan›ltmak amac›yla sahte olarak haz›rlay›p notere defter götürmeden tasdik ettirmek, 

• Kamuya ait olan yerlere, geceleyin hiçbir birimden izin almadan, silahl› çete üyeleri ile birlikte gir-

mek ve buradan soruflturma konusu suç delillerini ve bu olayla ilgili ifade verecek olan görgü tan›klar›n›

kaç›rmak, bu olay›n ortaya ç›kart›lmas›n› engellemek,

suçlar›n›n ifllendi¤inin tespit edilmesi üzerine Cem Cengiz UZAN baflta olmak üzere 9 flah›s gözal-

t›na al›nm›fl ve soruflturma kapsam›nda ifadeleri al›narak fiiflli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na sevk edilmifl-

tir. Bu flah›slardan 2 tanesi savc›l›k ifadesinden sonra serbest b›rak›lm›fl, Nöbetçi Mahkemeye sevk

edilen flüpheli 7 flah›stan 6’s› tutuklanarak cezaevine gönderilmifltir.

Halen soruflturmay› yürüten fiiflli Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› koordinesinde çal›flmalar sürdürülmektedir.

C- TMSF Bünyesinde Bulunan Di¤er Bankalarla ‹lgili Yap›lan Çal›flmalar
Genel banka doland›r›c›l›¤› ve bat›k bankalar›n tahsilatlar›n›n h›zland›r›lmas› konusunda TMSF’ye

yard›mc› olmak ve bu alanlarda stratejiler belirlemek üzere, MASAK, TMSF, Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›,

Daire Baflkanl›¤›m›z, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ve Maliye Bakanl›¤› temsilcisinin kat›l›m› ile bir

komisyon oluflturulmufl, bu komisyon taraf›ndan ayl›k toplant›lar yap›larak bu konularda durum de¤er-

lendirmeleri yap›lmas› planlanm›flt›r.

Halen haklar›nda g›yabi tevkif müzekkeresi bulunan ve k›rm›z› bülten ile aranan Yavuz UZAN ile

yurtd›fl›nda bulunan Murat Hakan UZAN ve Kemal UZAN isimli flah›slar›n yakalamalar›na yönelik çal›fl-

malar sürdürülmektedir. 
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2.BÖLÜM2.BÖLÜM
ORGAN‹ZE SUÇLARORGAN‹ZE SUÇLAR

I- MAFYA T‹P‹ ORGAN‹ZE SUÇLAR

Mafya tipi organize suçlulu¤un ülkemizdeki geliflimi içerisinde meydana gelen olumlu-olumsuz dalga-

lanmalar›n mevcut sosyal, siyasi, ekonomik de¤iflimler ve yap›lanmalarla alakas›n›n oldu¤u bir gerçektir.

Sürekli özendirilen lüks hayat tarz›, metropol flehirlerimize uzun süredir devam eden kontrolsüz göç ve bu

nüfus hareketinin tetikledi¤i iflsizlik asayifle müessir fiillerin ola¤an d›fl› art›fl›na sebep olurken, suçun ifl-

lenifl yöntemleri devaml› de¤iflime u¤ramaktad›r. Bu de¤iflim sürecinde bir çok suç türü bir oluflum, bir

grup, bir örgütlenme marifeti ile ifllenmeye bafllam›flt›r.

Mafya tipi organize suçlulu¤un  temeli, ‘tehdit-fliddet’ ve ‘yolsuz-

luk’tur. Tehdit-fliddet unsuru  yerleflmesini tamamlad›¤›nda, as›l unsur

olan yolsuzluk ortaya ç›kar, ancak biri di¤erini ortadan kald›rmaz.Aksi-

ne birbirlerini bir çok yerde tamamlar. 

Mafya tipi organize suçlulu¤un nihai hedefi; ’haks›z kazanç’ elde et-

mek ve hiçbir standard› olmayan, sürekli de¤iflkenlik gösteren suç ya-

p›s›n›n devaml›l›¤›n› sa¤lamakt›r. Bunun sonucu olarak haks›z kazanç,

s›n›r tan›mayan bir kimli¤e bürünmüfltür. Organize suçluluk, flantaj ve tehdit mekanizmas›n› sonuna ka-

dar kullanmaktad›r. Bununla birlikte devlet mekanizmas› içerisindeki mevcut kurumsal aktivitelerden

do¤rudan veya dolayl› bir flekilde destek almaktad›r. Mafya tipi organize suçluluk varl›¤›n› her fleye ra¤-

men sürdürmek amac›yla kamuya nüfuz etmek durumundad›r. Bu durum örgütün devam› için vazge-

çilmezlerdendir. Çünkü koruyucu alan sayesinde;  devlet mekanizmas›nda kendisine sa¤layaca¤› ya-

k›nl›k, suçun deflifresini geciktirecek, ortaya ç›kmas› halinde haberdar edecek, adli ifllem gördü¤ü za-

man bir avukattan daha fazla fayda sa¤layacak, karfl›l›¤› olan cezay› bulmayacak, cezaevine girmesi

halinde  faaliyet ve eylemlerin devam› için cezaevinde uygun zemin temin edecektir. Organize suçla

mücadele sürecinde gözard› edildi¤i zaman baflar›n›n asla mümkün olamayaca¤› alan ‘koruyucu alan-

d›r’. Koruyucu alan baflka bir ifadeyle kalkan, organize suçlulu¤un hedeflerinden biri olan ifladam› hü-

viyeti kazanma yolunda önem arz eder. Kazan›lan bu sahte görünüm ile toplum haf›zas›nda yer almak

isterler.

Özellikle son dönemlerde, organize suç örgütlerinin sosyal yaflam içinde yer alma çabalar› sonucu,

de¤iflkenlik gösteren karakteristik yap›lar› toplum içinde kabul edilmifltir. Daha önce amaçlar›na ulafl-

mak için fliddet ve tehdit unsurlar›n› kullanan organize suç örgütleri, mali aç›dan yeterlilik seviyesine

ulaflt›ktan sonra ifladam› kimli¤ine bürünerek, gelir seviyesi yüksek, kültürlü birer birey izlenimi verirler.

Çeflitli hay›r kurumlar›na ve yard›ma  muhtaç olan insanlara  ba¤›fl ve destekte bulunarak  yard›mse-

ver vatandafl görünümü çizerler.

Bu ba¤lamda organize suç örgütü mensuplar›n›n baflta liderlerinin olmak üzere; giyimleri, al›flkanl›kla-

r›,  hobileri ve  genel anlamda yaflam tarzlar› farkl›l›k göstermeye bafllar. Kirli sakal b›rakma veya kravat-

s›z koyu renk tak›m elbise giyme gibi bilindik yaflamlar›ndan uzaklaflarak, saç-sakal trafl›na dikkat eden,

modaya uygun ve marka giyinmeye çal›flan, klasik müzik dinleyen ve popüler yerleri tercih eden entelek-

tüel kiflili¤e bürünmeye çal›fl›rlar. Özellikle örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda olanlar yaflam stan-

dartlar› ve çevrelerine verdikleri imaj ile toplum içerisinde sayg›nl›k uyand›rabilecek  bir tarz sergilerler.



33

Mafya tipi yap›lanmada; hemen hemen de¤iflime hiç u¤ramayan, örgütün yönetim kadrosundaki kan

ba¤›n›n vazgeçilmezli¤idir. Geleneksel sosyal yap›m›z›n motifleri örgüt yap›s›nda da mevcuttur. Lider;

kendisine en yak›nda bulunan kadrosunu akrabalar›ndan seçmeye özen gösterir. Güven ve güvenlik

bafll›ca seçim sebebidir. Üst yönetimde hemflehricilik ba¤› önem arz etmesine ra¤men, alt kademe gö-

revlendirmelerde, bölgesellik ve kan ba¤› gitgide önemini yitirir ve sab›kal›, suça meyilli, fliddete yatk›n

flah›slar yer al›r. Örgütlenme içerisinde en önemli özellik, sadakattir.  Suçu üstlenmek, organize suç ör-

gütü mensubunun konumunun yükselmesinde önemli etkendir.

1998 y›l›ndan günümüze kadar devam eden mücadele-

de; hedeflerin de¤iflti¤i, alanlar›n geniflledi¤i, örgütlerin legal

ve illegal faaliyetlerinin içiçe geçti¤i, mevcut mücadele ile

mafya tipi organize suçlulu¤un çok h›zl› etkileflim içerisine

girdi¤i görülmüfltür. Bu do¤al bir süreçtir. Organize suçlulu-

¤un do¤as› gere¤i ulusal boyut afl›lm›fl, uluslararas› boyuta

ulafl›lm›flt›r.

Bu nedenle, polisiye metotlar›n gelifltirilmesi, hukuki zeminin kuvvetlendirilmesi mafya ile mücade-

lede tek bafl›na istenilen sonucu vermeyebilir.

Organize suçluluk,  tüm topluma karfl› yöneltilmifl bir tehdit unsuru olarak alg›lanmal›, mücadele sü-

recinde  toplumun her kesiminin duyarl›l›¤› en üst seviyede tutulmal›, kurumlararas›  iflbirli¤i ve güven

ortam› tesis edilmelidir. 

A- Organize Suç Örgütü Faaliyetlerinin Ülkemizin Ekonomik Yap›s›na Etkileri

Mafya tipi organize suç örgütü faaliyetlerinin ülkemizin ekonomik yap›s›n› olumsuz yönde etkileye-

rek kay›t d›fl› ekonomiyi tetikledi¤i de¤erlendirilmektedir. 2003 ve 2004 y›llar› içerisinde  yap›lan ope-

rasyonel çal›flmalarda;

• Tefecilik yapan flah›slar›n, tahsilat›n› gerçeklefltirmek suretiyle komisyon alarak gelir elde ettikleri,

• ‹halelerin sonuçlar›na etki ederek, komisyon ald›klar› veya üçüncü flah›slar vas›tas›yla ticarete

at›larak dengeleri bozduklar›,

• ‹fl adamlar›, gazino, bar, pavyon vb. yerlerden koruma ad› alt›nda para alarak gelir sa¤lad›klar›,

• Otoparklardan haks›z kazanç elde ettikleri,

• Turizm bölgelerindeki otel ve barlar›n korku ve bask› yoluyla el de¤ifltirmesinden maddi menfaat

temin ettikleri,

• Korku, bask› ve hile yolu ile emlak ve arazi sat›fllar›ndan gelir elde ettikleri,

• Uluslararas› seviyede göçmen ve akaryak›t kaçakç›l›¤› yaparak büyük mebla¤larda gelir elde 

ettikleri,

• Maden ve kömür ocaklar›n› bask› ve korku yolu ile ele geçirdikleri,

• Sanayi tesislerini, fabrikalar› ve firmalar› (ilaç, inflaat, çimento, demir-çelik, mermer, tafl›mac›l›k 

vb.) ele geçirmeye çal›flt›klar›,
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• Futbol sektöründe futbolcu transferlerini yönlendirdikleri, bahis oynatt›klar›, maç sonuçlar›na ve 

kulüp yönetimine etki etmek suretiyle imkânlar›ndan faydaland›klar›,

• Müzik ve medya sektörüne nüfuz ederek menfaat temin ettikleri,

• Kapkaç ve gasp amaçl› suç gruplar› oluflturarak, yüksek mebla¤larda gelir elde ettikleri, 

• G›da piyasas›nda tekel yaratmak suretiyle fiyatlar›n düflmesine veya artmas›na sebebiyet verdikleri,

tespit edilmifltir.

B- Mafya Tipi Organize Suçlulukta Eleman Profili

Ülkemizdeki organize suç örgütlerinin, faaliyetlerini yürütürken

ihtiyaç duyduklar› elemanlar›n temini noktas›nda baz› kriterlere

göre hareket ettikleri ve örgüte kat›lan kiflilerin belirli karakteristik

özelliklere sahip olduklar› gözlenmektedir.

• Yoksul aile çocuklar›ndan kat›lan kifliler

Örgüt lider ve elemanlar›n›n yaflad›klar› ortamlarda, etraflar›na kimsenin yaklaflamamas›, zarar ve-

rememesi, insanlar› bir taraftan korkutmakta ama bunun yan› s›ra, çevrelerinde kazand›klar› sayg›nl›k,

gördükleri itibar ve ra¤bet onlar› özenilen insan tipi, hatta birer idol haline getirmektedir. Bu durum bir

nevi medyatik insanlara duyulan hayranl›k ve onlara benzeme veya onlar gibi olma çabalar›na da ben-

zetilebilir. 

Suç örgütleri, bu insanlar›n lüks arabalara, gösteriflli e¤lence mekânlar›na, kad›n ve uyuflturucuya

olan zaaflar›ndan faydalanmakta ve bu beklentilerini karfl›layarak örgütü cazip hale getirmektedirler. Bu

durum örgütlerin eleman temin etme yöntemleri aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. 

• Örgütün faaliyet alan›na yak›n ama düflük ücretlerle çal›flan kifliler 

Suç örgütlerine sempati duyan otoparkç›lar, garsonlar, komiler, korumalar vb. flah›slar, maddi

amaçl› olarak örgütlere hizmet etmektedirler.

• Örgüt liderinin etnik kökenine yak›n, kan veya hemflehrilik ba¤› bulunan  kifliler

Özellikle Karadeniz, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölge insan›m›z›n karakteristi¤i olarak görülen

aile yap›s› ve yaflam tarz›na sahip kifliler,örgütlere ailelerinin bilgisi dahilinde kat›l›rlar. Örgüt liderini ba-

balar› veya a¤abeyleri gibi alg›larlar. Maddi ç›kar beklentileri yoktur, tamamen gönül ba¤› vard›r. Bu tür

iliflkilerde mutlak itaat flartt›r. ‹taatsizli¤in cezas› aileden d›fllanmakt›r. Bunlar en tehlikeli örgüt eleman-

lar›d›r. Liderin verdi¤i her talimat›  koflulsuz yerine getirirler.

• Çeflitli sebeplerle güvenlik kuvvetlerinden ayr›lm›fl olup silah kullanmaya yatk›n kifliler

Bu flah›slara örgüt taraf›ndan toplu yap›lacak eylemlerde tetikçilere liderlik veya örgüt liderine yak›n

korumal›k yapt›r›ld›¤› bilinmektedir. Genellikle maddi ç›kar sa¤lama amac› güderler. Ayr›ca, ruhsats›z

ve suça konu silahlar›n tafl›nmas› ve saklanmas› da bunlar taraf›ndan yap›lmaktad›r.
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• Suç ifllemeyi meslek haline getirmifl olan kiral›k tetikçiler,

Suç sicilleri ile ön plana ç›kan ve bu yönleri ile tan›nan örgüt elemanlar›; örgütlerin ihtiyac›na göre

maddi ç›kar karfl›l›¤›nda kendilerine verilen görevleri yerine getirirler. Örgütün ana yap›s› içerisinde yer

almazlar. Genellikle kendi bölgeleri d›fl›nda, tan›nmad›klar› bölgelerde yap›lacak eylemlere kat›l›rlar.

Eylemleri sona erdikten sonra paralar›n› alarak örgütle ba¤lant›lar›n› keser ve yaflad›klar› yerlere geri

dönerler.

• Örgüt mensubu olmay›p çevre yap›s›nda yer alarak örgüt ad›na ifl takip eden ve istihbarat

toplayan kifliler

Bu kategorideki örgüt elemanlar›n›n genellikle örgütün çevre yap›s›nda bulunduklar›, daha çok ör-

güt liderine sempati duyduklar› ve ona bir flekilde yaranmaya çal›flt›klar› görülmektedir. Amaçlar›, ken-

dileri ile ilgili ifl alanlar›nda karfl›laflt›klar› zorluklar›n çözümünde, örgüt liderinin ismini kullanarak bask›

oluflturup menfaat temin etmeye çal›flmakt›r. Ayr›ca örgütün legal faaliyet alanlar›nda karfl›laflt›klar› en-

gellerin afl›lmas›nda flahsi ya da kurumsal kimliklerini kullanarak, yard›mc› olmaktad›rlar. Bu kifliler, top-

lumun her kesiminde bulunabilecek olan ifl, siyaset, bürokrasi, güvenlik kuvvetleri ve di¤er kamu çal›-

flanlar› olabilmektedir.

• Daha önceki y›llarda örgüt içerisinde görev alm›fl kifliler

Örgüt ad›na çeflitli suç eylemlerinde bulunmufl olan elemanlar, cezaevi süreçlerinden sonra tekrar

örgüte dahil olmakta ve faaliyetlerine devam etmektedir.

C- Mafya Tipi  Suç Örgütleri ile Mücadelede Uluslararas› ‹flbirli¤i

Mafya tipi suç örgütlerine yönelik ulusal alanda yürütülen mücadele, örgütlerin suç kapasitelerini s›-

n›r aflan bir boyuta tafl›malar› ile uluslararas› bir seviye kazanm›flt›r. Yurt içinde faaliyetleri takip edilen

örgüt liderleri ve elemanlar›, yurt d›fl›nda çeflitli ülkelere kaçarak, faaliyetlerini bu ülkelerde sürdürme-

ye devam edebilmektedir.

Örgütlerin yurt d›fl› faaliyetlerinin takibi, bulunduklar› ülke ile iflbirli¤i ve bilgi paylafl›m›yla mümkün

olabilmektedir. Uluslararas› platformda mafya tipi organize suç örgütleri ile etkin mücadele etme amaçl›

olarak, aralar›nda  Almanya, Fransa, ‹talya gibi ülkelerin de bulundu¤u ço¤unlu¤u Avrupa ülkesi olmak

üzere toplam 66 ülke ile aram›zda Uluslararas› Güvenlik ‹flbirli¤i Anlaflmalar› (G‹B) bulunmaktad›r. 

Bu anlaflmalar çerçevesinde gerçeklefltirilen iflbirli¤i çal›flmalar› ile yurt d›fl›na kaçan örgüt liderleri-

nin bulunduklar› ülkelerdeki faaliyetleri takip edilmifltir. Yap›lan ortak operasyonlar ile yakalanmalar›

sa¤lanm›fl ve ülkemize iade edilmifllerdir.

Bu ba¤lamda, 2004 y›l› içerisinde; Ukrayna, Yunanistan, Almanya, Hollanda, ‹talya, ‹ngiltere, Avus-

turya ve A.B.D. ile iflbirli¤i yapmak suretiyle, yasad›fl› yollardan ülkemizden ç›kan ve k›rm›z› bülten ile

aranan bir çok örgüt lideri ve eleman›n›n yakalanarak, iadeleri sa¤lanm›flt›r. 

Ayr›ca, birçok ülkenin karfl›l›k birimleri ile iflbirli¤i çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 
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Grafik- 3

II- S‹LAH ve MÜH‹MMAT KAÇAKÇILI⁄I

Silah-mühimmat kaçakç›l›¤›, 6136 say›l› Kanunun 12. maddesinde tarif edilmifl olup kaçakç›l›k suçu-

nu iflleyenler için 3 ayr› tasnif yap›lm›fl ve cezai müeyyideleri buna göre düzenlenmifltir.

• Münferit halde ifllenen kaçakç›l›k suçunun oluflmas› için yasaklanan eylem veya eylemlerin tek

bir flah›s taraf›ndan ifllenmifl olmas›  flart›, 

• Toplu halde ifllenen kaçakç›l›k suçu için iki veya daha fazla kiflinin bulunmas› flart›,

• Teflekkül halinde silah-mühimmat kaçakç›l›¤›n›n oluflabilmesi için ise an›lan yasada yasaklanan

eylemleri ifllemek amac›yla teflekkül kuranlarla yönetenler veya teflekküle mensup olanlar taraf›ndan

ifllenmifl olmas› flart› aranmaktad›r. Kanun koyucu taraf›ndan 6136 say›l› Kanunda teflekkülün bir tarifi

yap›lmam›flt›r.

Ancak, k›smen de olsa teflekkülün tarifi 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’nda... “Kaçakç›-

l›k ile ifltigal etmek amac›yla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaflarak birleflmeleri”... fleklinde

ifade edilmifltir.

Yarg›tay içtihatlar›na göre teflekkülün varl›¤›ndan söz edebilmek için 6136 say›l› Kanunun ilgili mad-

delerinde yaz›l› fiilleri ifllemek maksad›yla iki veya daha fazla kiflinin suç teflkil eden bu fiilleri iflleme-

den önce;

• Anlaflmalar›,

• Bu anlaflman›n örgütlenmeyi ve iflbölümünü içermesi,

• Düflüncede birlik ve eylemde süreklilik olmas› gerekti¤i ifade edilmifltir.

6136 say›l› Kanunda toplu ve teflekkül, Kanunun 1, 12/1, 14/1 ve Ek 5. maddelerinde say›lan fiille-

rin ifllenmesi halinde söz konusu olabilmektedir.

A- Ülkemizdeki Durum

Ülkelerdeki iç siyasi çekiflmelerden kaynaklanan kar›fl›kl›klar, savafl tehlikesi veya terör olaylar›n›n

t›rmanmas› ile artan talebe uygun olarak ortaya ç›kan silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› olaylar›n›n en be-

lirgin özelli¤i maddi kazançt›r. 
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Ülkemizde silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› olaylar›n› iki dönemde de¤erlendirmek mümkündür. Özel-

likle 1980 öncesi olarak ele al›nabilecek birinci dönem içerisinde çok büyük miktarlarda silah ve mühim-

mat yakalamalar› olmas›na karfl›n, 1980 sonras› ikinci dönemde ise önemli azalmalar olmufltur. 

Ancak, günümüzde bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de ifllenen suçlar “nitelik ve nicelik” ola-

rak artma e¤ilimi göstermektedir. Özellikle organize suç örgütlerinin tüm yasa d›fl› alanlarda faaliyet

gösterdikleri de¤erlendirildi¤inde, suçun vazgeçilmez unsurlar›ndan biri olan silaha, suç gruplar›n›n ta-

lebinin azalmadan devam edece¤i görülmektedir.

Dünyadaki terör örgütlerinin birbirleriyle ba¤lant›l› olarak çal›flt›klar›, ortak eylemlerde bulunduklar›

ve kaçakç›l›k faaliyetlerine girdikleri bilinmektedir. Bunlara Türk toplumunun silaha olan geleneksel

düflkünlü¤ü de eklendi¤inde, bu suç türünü do¤uran belirli bir talebin varl›¤› göz ard› edilmemelidir.

Ülkemizde meydana gelen silah kaçakç›l›¤› olaylar›na bak›l-

d›¤›nda; fabrikasyon silahlar›n büyük bir bölümü Irak’›n kuze-

yinden ülkemize sokulmaktad›r. 

Son olarak ABD’nin Irak’a askeri müdahalesinden sonra s›n›r

illerimizde 2003 y›l› Temmuz ay›ndan itibaren silah-mühimmat

kaçakç›l›¤› olaylar›nda art›fl gözlenmifltir. Irak’›n kuzeyinde y›llar-

d›r süren otorite bofllu¤u, bu bölgede kaçakç›l›k faaliyetlerinin ül-

kemizi de etki alt›na almas›na neden olmakta, baz› kifli ve marji-

nal gruplar›n belli bir sermaye ile yüksek kazançlar elde etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmas›na yol

açmaktad›r.

Bu tür kaçakç›l›k faaliyetleri, Irak s›n›r›na yak›n yerlerde ikamet eden ve s›n›r bölgesini iyi bilen ka-

çakç›lar›n s›rtç›l›k yöntemi ve s›n›r ticareti kapsam›nda, Irak’tan tafl›mac›l›k yapan TIR, kamyon ve di-

¤er araçlar›n özel zulalar›nda gizlemek suretiyle yap›lmaktad›r. S›n›r ticaretinin gümrük kap›lar›nda

oluflturdu¤u ifl yo¤unlu¤u, denetim zorlu¤u olarak karfl›m›za ç›kmakta ve bu bölgeleri kaçakç›lar›n vaz-

geçilmez bir güzergâh› haline getirmektedir.

Özelikle Do¤u Karadeniz Bölgesi’nde yaflayan ve bu ifli kendilerine meslek edinmifl baz› flah›slar,

ilkel flartlarda el tezgahlar›nda ürettikleri fabrikasyon ve emsallerine göre daha ucuz olan el yap›m› si-

lahlar ile talebin oluflturdu¤u pazardan belli bir pay alma gayreti içerisindedirler.

90’l› y›llardan itibaren MKEK taraf›ndan Karadeniz Bölgesi’ndeki 8 ilimizde faaliyet göstermek üze-

re silah fabrikalar›n›n aç›lmas›yla, ruhsata tabi yabanc› menfleli tabancalara nazaran iç piyasam›zdaki

silah ihtiyac›n› legal olarak daha az bir ücretle karfl›lanm›fl, bunun sonucu olarak da bölgede el yap›m›

silah kaçakç›l›¤›n›n azalmas› sa¤lanm›flt›r. 

Özellikle cezaevlerinde bulunan suç örgütü elemanlar› tara-

f›ndan talep edildi¤i veya edilece¤i de¤erlendirilen, gizlemede

önemli ölçüde avantajlar sa¤layan özel yap›m silahlar›n günde-

me geldi¤i görülmektedir. 

Bu silahlar›n suç örgütleri taraf›ndan ço¤unlukla yak›n temas-

larda ve özel nitelikli baz› eylemlerde kullan›labilece¤i de¤erlen-

dirilmektedir. 

Geleneksel olarak silaha düflkün olan toplumumuzun sahip

oldu¤u ruhsatl› ve/veya ruhsats›z silahlar için silah bafl›na al›nabilecek fiflek say›s›n›n azl›¤›ndan  tale-

bin karfl›lanamamas› ve sab›kal› flah›slar ile suç gruplar›n›n silah ve fiflek elde etme istekleri, ülkemiz-

deki silah ve mühimmat kaçakç›l›¤›n›n en önemli sebebini oluflturmaktad›r.
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Ülkemizde meydana gelen uluslararas› fiflek kaçakç›l›¤› olaylar› tetkik edildi¤inde;

• Olaylar›n bir ço¤unda yakalanan fifleklerin Çek yap›m› S-B (Sellier-Bellot) LUGER marka 9 mm. 

çap›nda oldu¤u,

• Genellikle Avrupa ülkelerinden ülkemize uluslararas› nakliyat yapan TIR’lar taraf›ndan getirildi¤i,

• Yakalanan TIR floförlerinin belirli bir bedel karfl›l›¤› fiflekleri ülkemize getirdikleri,

• TIR’lar›n ba¤l› oldu¤u firmalar›n olayla ilgisinin bulunmad›¤›,

• Kaçakç›lar›n Türk veya yabanc› uyruklu olduklar›, 

• Ülkemize gönderilen fifleklerin, kaçakç›lar›n yak›nlar› taraf›ndan piyasaya sürüldü¤ü,

• Kaçakç›l›kta kullan›lan TIR’lar›n Kap›kule Kara Hudut Kap›s›’ndan girifl yapt›klar›,

• Fifleklerin genellikle Karadeniz Bölgesi’ne götürülmek istendi¤i veya götürülerek pazarland›¤›, bu 

yolla ülkemize giren kaçakç›l›¤a konu fiflek yakalamalar›ndaki rakamlar›n iç piyasada önem arz 

etmedi¤i tespit edilmifltir.

Grafik- 4
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Grafik- 8

B- Kurus›k› Tabancalar

2004 y›l› içerisinde kaçakç›l›k birimlerimizce tahkikata konu kurus›k› ses ve gaz tabancalar›n›n sa-

y›s›nda art›fl görülmesi üzerine yap›lan araflt›rmada;

“Ülkemizde üretimi yap›lan kurus›k› tabancalar›n namlusunun için-

de bulunan ve namlu içerisinden herhangi bir cismin ç›k›fl›n› engelle-

mek için yap›lm›fl olan sabit pimin bulunmad›¤›, bunun yerine kolayca

sökülebilen vida fleklinde bir parçan›n monte edildi¤i, kurus›k› tabanca-

y› alan flahs›n özel bir beceri gerektirmeden, namlusunun içerisindeki

viday› bir tornavida vas›tas›yla ç›kartt›¤›, bu tabancalar›n çap›na uygun

kurus›k› fifleklerinin uç k›sm›na baz› cisimler (çelik bilye, tüfek saçma-

s› vb.) yerlefltirmek suretiyle kurus›k› tabancay›, hedefi vurup yaralayacak flekilde at›fla elveriflli bir si-

lah haline dönüfltürdükleri ve balistik incelemelerinin yap›lamad›¤›ndan tercih edildi¤i tespit edilmifltir”. 

6136 ve 2521 say›l› kanunlar›n kapsam› d›fl›nda bulunan ve 1996 y›l›ndan önce imal ve ithali

herhangi bir izne tabi olmayan kurus›k› ses ve gaz tabancalar›n›n gerek görünüflü, gerek sesi itibari ile

yak›ndan incelenmedikçe gerçek silahlardan ay›rt edilemedi¤i bilinmektedir.

Yasal boflluklardan yararlanan art niyetli kifli veya kiflilerce adam kaç›rma, meskun mahalde atefl et-

me, tehdit, zorla senet imzalatma, teflhir etme suretiyle halkta korku ve pani¤e sebep oldu¤undan, it-

hali 1996 y›l›nda Bakanl›¤›m›zca yasaklanm›flt›r. Ancak, Bakanl›¤›m›za yap›lan baflvurularda; kurus›k›

ses ve gaz tabancalar›n›n sat›fl›n›n yasaklanmas›ndan dolay›, ithal edenlerle bunlar›n sat›fl›n› yapan ki-

fli ve kurulufllar›n ma¤dur olduklar› anlafl›lm›flt›r.

Daha önceden ithal veya imalatç›dan sat›n al›nan malzemelerin ellerinde kald›¤›n› ve yap›lacak ye-

ni bir düzenleme ile en az›ndan stoklar›nda bulunan malzemelerin sat›lmas›na izin verilmesini talep et-

meleri üzerine bu flikayetler dikkate al›nm›flt›r. ‹lgili Bakanl›klar›n da görüflleri al›narak söz konusu ta-

bancalar›n; ithali, yurt içinde üretilmesi, al›nmas›,

sat›lmas› ve bulundurulmas› konusunda  yeni bir

yasal düzenleme yap›l›ncaya kadar, 11.06.2001

tarihli Bakanl›¤›m›z genelgesiyle izin verilmifltir.

Konuyla ilgili EGM Kriminal Polis Laboratuvar-

lar›’n›n tanzim etmifl olduklar› ekspertiz raporlar›n-

da;

“...ses ve gaz fifle¤i atmak üzere imal edilmifl-

ken, sonradan namlusunun içi delinerek çap›na

uygun özel nitelikte yap›lm›fl ateflli silah fifleklerini
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de (söz konusu fiflekler ses ve gaz fifleklerinin uç k›sm›nda bulunan plastik parça ç›kart›l›p kovan içe-

risine barut ve kovan uç k›sm›na kurflun, çelik bilye vb. metal unsurlar konulmak suretiyle yap›lmakta-

d›r) atabilir duruma getirilmifl, yar› otomatik bir tabancad›r.

Yap›lan laboratuar muayenelerinde; ateflleme sisteminde görev alan mekanik aksam›n sa¤lam ve

ifller durumda oldu¤u, çap›na uygun ses ve gaz fifleklerini patlatabildi¤i, gaz ay›r›c› parças›n›n olma-

mas› nedeniyle de özel nitelikte yap›lm›fl çap›na uygun ateflli silah fiflekleri istimal etti¤i tespit edilmifl-

tir. 8 mm. çap›ndaki ses fifleklerinin uç k›sm›nda bulunan plastik parça ç›kart›l›p kovan içerisine barut,

kovan uç k›sm›na ise kurflun konulmak suretiyle birer ateflli silah fifle¤ine dönüfltürülmüfltür.

Bu itibarla, söz konusu tabanca ve fiflekler 6136 say›l› yasaya göre yasak niteli¤ine haiz atefl-

li silah ve fifleklerdendir...” fleklinde ifadeler yer almaktad›r. 

Belirtilen gerekçelerle, yaflanan hukuki boflluklar›n bertaraf edilebilmesini teminen mevzuat çal›fl-

malar›na h›z verilmifltir.

III- NÜKLEER MADDE VE RADYOAKT‹F KAYNAK KAÇAKÇILI⁄I

Ülkemizde 1992 y›l›ndan itibaren günümüze kadar meydana gelen olaylara bak›ld›¤›nda; nükleer

madde veya radyoaktif kaynak kaçakç›l›¤› flüphesiyle el konulan 116 olaydan sadece 14’ünde ele ge-

çen maddelerin, 11’inin nükleer madde, 3’ünün ise radyoaktif kaynak oldu¤u, di¤erlerinin radyoaktivite

içermeyen, ekonomik ve stratejik de¤eri olmayan element ve bilefliklerden meydana geldi¤i tespit edil-

mifltir. (indikatör, demir parçac›klar›, deterjan yap›m›nda kullan›lan kimyasal madde vb.)

Bu husus radyoaktif madde pazar›ndan faydalanmak isteyen baz› kifli veya gruplar›n birtak›m mad-

deleri radyoaktifmifl gibi tan›t›p piyasada doland›r›c›l›k yapmak istediklerini göstermektedir.

Meydana gelen nükleer madde ve radyoaktif kaynak kaçakç›l›¤› olaylar›nda profesyonellikten söz

etmek mümkün de¤ildir. Yakalanan flah›slar›n bu konuda uzman olmad›klar›, hatta tafl›d›klar› madde-

lerin muhteviyat› konusunda dahi yeterince bilgilerinin bulunmad›¤›  tespit edilmifltir.

Bu maddelerin nükleer silah ya da patlay›c› yap›m›nda (dirty bomb) kullan›lmas› ise ulusal güvenli-

¤imiz aç›s›ndan daha büyük önem arz etmektedir.

Kay›tlar›m›z inceledi¤inde de; yakalanan uranyumun hiçbirinin

yüksek zenginlikli veya zenginlefltirilmifl olmad›¤›, nükleer silahlar

aç›s›ndan önem arz etmedikleri görülmüfltür. Zira al›nan ekspertiz

raporlar›nda da el konulan uranyumun; do¤al uranyum, düflük zen-

ginlikte uranyum veya tüketilmifl uranyum olduklar› belirtilmifltir. Ka-

t›l›nan tüm uluslararas› toplant›larda da bu konunun alt› çizilmifltir. 

Ancak nükleer silahs›zlanman›n ülkeler aras›nda pazarl›k konu-

su oldu¤u bir dönemde devam eden organize suçlarla mücadele zemininde, suç organizasyonlar›n›n

faaliyet alanlar›n› buraya tafl›yabilecekleri de mutlaka dikkate al›nmal›d›r. Ülkemizde henüz uyuflturucu
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madde kaçakç›l›¤› ve silah-mühimmat kaçakç›l›¤› gibi suç organizasyonlar›n›n finans›n› sa¤layacak ko-

numa gelmemekle birlikte, nükleer madde ve radyoaktif kaynak kaçakç›l›¤›n›n ileride profesyonel an-

lamda bir suç türü olarak karfl›m›za ç›kabilece¤i ihtimali de¤erlendirilmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlü¤ü nükleer maddelere iliflkin düzenlemeler konusunda, günün de¤iflen flart-

lar› do¤rultusunda kanun uygulay›c› kurulufllarla sürekli iflbirli¤i içeri-

sindedir. Ülkemizde otorite kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

(TAEK) ile birlikte mücadelenin daha etkin yürütülmesini sa¤lamak

amac›yla merkez ve taflra personelimize yönelik periyodik e¤itim çal›fl-

malar›m›z devam etmektedir. Nükleer Madde ve Radyoaktif Kaynak

Kaçakç›l›¤›na karfl› kurumlararas› koordinasyon, iflbirli¤i ve bilgi pay-

lafl›m› düzenlenen çeflitli seminerlerle aktif olarak sa¤lanmaktad›r. 

Ülkemiz, ABD Enerji Bakanl›¤› (DOE) ve ‹nterpol Genel Sekreterli¤i’nin birlikte yürüttükleri ve global

radyolojik terörizmin önlenmesini amaçlayan “Global Radyolojik Tehdidin Azalt›lmas›” ad› alt›nda bafl-

lat›lan çal›flmalara destek vermifltir. Bu kapsamda; Genel Müdürlü¤ümüzü temsilen e¤itim alm›fl uzman

personelimiz marifetiyle, il birimlerimizde görev yapan ve çal›flt›¤› birim itibariyle “Nükleer Madde ve

Radyoaktif Kaynaklar›n Yasad›fl› Ticareti ve Suç Amaçl› Kullan›m›yla Mücadele”de görevli kaçak-

ç›l›k birim personeline, radyasyon tespitinde kullanacaklar› detektörler ve radyasyon gerçe¤i üzerine

e¤itim verilmifltir. Projenin ikinci basama¤›nda ise; ABD Enerji Bakanl›¤›’nca 42 adet detektör ülkemi-

ze hibe edilmifl olup, söz konusu detektör cihazlar suçla mücadelede kullan›lmak üzere 12 il birimimi-

ze teslim edilmifltir. 

Ülkemizin, yukar›da aç›klanan bilgiler ve polis bölgesinde meydana gelen yakalamalara iliflkin is-

tatistik verileri çerçevesinde, Nükleer Madde ve Radyoaktif Kaynak Kaçakç›l›¤› alan›nda bir pazar

olmad›¤›n› söylemek mümkündür. 

201694
Text Box
POLIS B?LGESINDE MEYDANA GELEN N?KLEER MADDEVE RADYOAKTIF KAYNAK KA?AK?ILIGI(1993-2004)OLAY                                                              	14	S?PHELI                                                         	82 (15?i yabanci)ELE GE?IRILEN URANYUM                      	26, 201 gramPL?TONYUM                                                	2,91 gram and 1 t?pSEZYUM                                                         	4 t?pSKANDIYUM                                                	5 par?a (1856,67 gram)
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3. BÖLÜM 3. BÖLÜM 

NARKOT‹K SUÇLARNARKOT‹K SUÇLAR

I- G‹R‹fi

Yasad›fl› uyuflturucu maddeler dünya çap›nda birey ve toplum üzerinde derin etkilere sahiptir. Uyufl-

turucu, bireylerin sa¤l›¤›n›, refah düzeyini ve güvenli¤ini tehlikeye atmaktad›r. Özellikle fakir ve gelifl-

mekte olan ülkeler, uyuflturucu madde suçlar›yla savaflmak için gerekli kayna¤› ve olanaklar› bulama-

d›klar›ndan uyuflturucunun zararlar›ndan daha fazla etkilenmektedir. Ancak uyuflturucu olgusunun s›-

n›r tan›mayan nitelikleri nedeniyle dünya üzerinde tüm ülkeler az veya çok bu sorunla yüzleflmektedir. 

Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve Suç Ofisi (UNODC) taraf›ndan yap›lan araflt›rmalara göre dünya

nüfusunun %3’ü, 15-64 yafl aras›ndaki nüfusun ise %4,7’si uyuflturucu kullanmaktad›r. En yayg›n ola-

rak kullan›lan uyuflturucu 150 milyon ba¤›ml›s› olan esrard›r. Esrardan sonra 30 milyon ba¤›ml›s› bulu-

nan sentetik uyuflturucular, 15 milyon ba¤›ml›s› olan afyon kökenli uyuflturucular (9 milyonu eroin) ve

13 milyon ba¤›ml›s› olan kokain gelmektedir. (UNODC, 1, 2004)

Sa¤l›k Kurulufllar›ndan elde edilen bilgilere göre sa¤l›k bak›m›ndan en ciddi tehlikeye sahip olan

uyuflturucular afyon ve türevleridir. Asya’da uyuflturucudan tedavi görenlerin %67’si, Avrupa’da %61’i,

Okyanusya’da ise %47’si afyon ve türevlerine olan ba¤›ml›l›ktan dolay› tedavi görmektedir. 

1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren uyuflturucu yakalamalar›nda genel olarak sürekli bir art›fl görülmüfl-

tür. 1990-2000 y›llar› aras›nda esrar yakalamalar›nda bir düflüfl, sentetik yakalamalar›nda çok h›zl› bir

art›fl, afyon kökenli uyuflturucu yakalamalar›nda art›fl ve kokain yakalamalar›nda bir durgunluk görül-

müfltür. Uyuflturucu yakalamalar›n› kullan›m dozu fleklinde ifade edecek olursak 1990 y›l›nda 14 mil-

yar, 2000 y›l›nda ise 26 milyar doz uyuflturucu yakalanm›flt›r. 2001-2002 y›lar›nda en yüksek miktarda

uyuflturucu 10,4 milyar doz ile Amerika k›tas›nda yakalanm›flt›r. Ard›ndan 7,4 milyar doz ile Avrupa, 5,5

milyar doz ile Asya, 2,4 milyar doz ile Afrika ve 0,08 milyar doz ile Okyanusya yakalanmas› takip etmek-

tedir. (UNODC, 1, 2004)

Uyuflturucu kullan›m›n›n sebep oldu¤u en önemli problemlerden biri de  enjektörün müflterek kul-

lan›m› nedeniyle yoluyla HIV/AIDS virüslerinin yayg›nlaflmas›d›r. AIDS hastal›¤›n›n yay›lmas›n›n en te-

mel yollar›  cinsel iliflki ve uyuflturucu i¤nesinin müflterek kullan›m›d›r. ‹¤ne paylafl›m› gerek damara ge-

rekse kas veya deri alt›na zerk edilmesi durumunda, yüksek derecede HIV ve Hepatit B-C gibi kan yo-

luyla geçen bulafl›c› hastal›klar›n yay›lmas›na yol açmaktad›r. Dünya çap›nda 8,8 milyon insan, uyufl-

turucuyu enjekte ederek  kullanmaktad›r. Uyuflturucu ba¤›ml›lar› belirli bir seviyeden sonra özellikle kriz

an›nda enjektörün steril olmas›na çok fazla dikkat etmemektedir. Bu nedenle uyuflturucu ba¤›ml›lar›n›n

HIV/AIDS hastal›¤›na yakalanma riski her zaman muhtemel bir olayd›r. UNAIDS (Birleflmifl Milletler

AIDS’le Mücadele Teflkilat›) ve Dünya Sa¤l›k Örgütü raporlar›na göre dünya çap›nda 34 ile 46 milyon

aras›nda AIDS hastas› bulunmaktad›r. Sadece 2003 y›l›nda 4,2 ila 5,8 milyon aras›nda insan›n AIDS

hastal›¤›na yakaland›¤› tahmin edilmektedir. Ayn› y›l AIDS’ten ölen insanlar›n say›s› 2,5 ila 3,5 milyon

aras›nda de¤iflmektedir. (UNODC, 1, 2004)

Ancak uyuflturucu problemi kontrol edilemez veya bafla ç›k›lamaz bir problem de¤ildir. Dünya nüfu-



45

sunun % 95’inin hâlâ uyuflturucu kullanmamas› dünya kamuoyunu nisbeten teselli eden unsurlardan

biridir. Küresel bazda uyuflturucunun neden oldu¤u problemler tüm ülkeler ve uluslararas› kurulufllar ta-

raf›ndan kabul edilmekte ve bu konuda uzun ve k›sa vadeli projeler ortaya konulmaktad›r. Kanunlar,

co¤rafyalar, kültürler ve ülkelerin mensup oldu¤u paktlar›n ayr› olmas› operasyonel anlamda bilgi al›fl-

veriflinin ve iflbirli¤inin önündeki temel engeller olarak kabul edilmektedir. Ancak kanun uygulay›c›lar

olarak bize düflen, önümüzdeki dönemlerde uyuflturucuyla mücadelede ikili/çok tarafl› güven ve sami-

miyete dayanan pratik, operasyonel, planl› ve kararl› bir flekilde yaklafl›m› benimsemektedir.  

II- 2004 YILI UYUfiTURUCU TRENDLER‹ 

Afganistan son on y›ld›r küresel afyon üretiminde en yüksek paya sahiptir. Afganistan’dan sonra s›-

ras›yla Myanmar ve Laos gelmektedir. (CND, 2005) Bu bölgelerde üretilen afyon kökenli uyuflturucula-

r›n Avrupa ve Amerika’ya uzanan kaçakç›l›k rotalar› ekonomik, siyasi ve güvenlik flartlar›na göre de¤ifl-

kenlik arz etmektedir. Uyuflturucu trafi¤indeki küresel trendler ne flekilde yönlenirse yönlensin her za-

man önemini koruyan “Balkan Rotas›” üzerinde yer alan ülkemiz de Güneybat› Asya orijinli eroin ve Av-

rupa orijinli sentetik uyuflturucu-kimyasal ara madde kaçakç›l›¤›ndan yo¤un bir flekilde etkilenmektedir.

Kuzey Karadeniz Rotas› (‹pek Yolu) ve Do¤u Akdeniz Rotas› ülkemizi etkileyen di¤er temel güzergah-

lard›r.  Kaynak ülkelerde meydana gelen arz yükselifli/düflüflü ve hedef ülkelerdeki pazar›n yo¤unlu¤u

uyuflturucu trafi¤inin flekillenmesinde etkili olan di¤er unsurlard›r. 

2002 y›l›ndan itibaren Afganistan’dan Bat› Avrupa’ya uzanan muhtelif kaçakç›l›k rotalar› üzerinde

bulunan ülkelerin genelinde uyuflturucu yakalamalar› da art›fl göstermifltir. (UNODC, 2, 2004/2) Türki-

ye’de  2004 y›l›nda  polis taraf›ndan ele geçirilen afyon türevi miktar›, bir önceki y›la göre %149 arta-

rak  11 ton 58 kg’a ulaflm›flt›r. Söz konusu miktar›n, tüm Orta ve Bat› Avrupa ülkelerinde ele geçirilen

toplam afyon türevi miktar›na yak›n oldu¤u de¤erlendirilmektedir. ‹stanbul’da bir olayda ele geçirilen

yaklafl›k 4,5 ton baz morfin  hariç tutuldu¤unda, sadece eroin yakalamalar›nda geçen y›la oranla

%84’lük bir art›fl görülmüfltür.

TÜRK‹YE 2004 YILI UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARI

MADDE C‹NS‹ OLAY fiÜPHEL‹ M‹KTAR

ESRAR 3843 7495 4331 (Kg)

ERO‹N 485 1363 6515  (Kg)

BAZMORF‹N 3 12 4491  (Kg)

AFYON 20 47 52  (Kg)

KOKA‹N 102 386 125  (Kg)

ASET‹K ANH‹DR‹T 2 2 99 (Lt)

CAPTAGON 33 107 7696252 (Adet)

ECSTASY 516 1443 718734 (Adet)

TOPLAM 5164 11109
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2004 y›l›nda polis bölgesinde meydana gelen toplam 5164 olayda ele geçirilen uyuflturucu madde

miktar› ve flüpheli say›s› yukar›da gösterilmektedir: 

2000-2004 y›llar› aras›nda; genel olarak afyon türevi (eroin, bazmorfin ve afyon), kokain, esrar ve

sentetik maddelerin yakalamalar›n›n (ecstasy ve captagon) belirgin oranda artt›¤›, asetik anhidrit yaka-

lamalar›nda ise bir düflüflün oldu¤u görülmektedir.

2003 ile 2004 y›l› uyuflturucu madde yakalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 2004 y›l›nda afyon türevlerin-

de %149’luk, esrarda %57’lik, sentetik uyuflturucularda (captagon ve ecstasy) %203’lük art›fl›n oldu¤u,

asetik anhidrit yakalamalar›nda ise %98’lik bir düflüfl yafland›¤›,  kokainde 2003’te 3 kg. olan toplam

yakalaman›n 2004’te 125 kg.’a ulaflt›¤› gözlemlenmektedir.

2004 y›l›nda  olay say›s›nda % 38’lik, flüpheli-san›k say›s›nda ise %40’l›k bir art›fl›n oldu¤u görül-

mektedir. 2004 y›l›nda meydana gelen olaylar›n %74’ünün esrar, %10’unun afyon türevi (eroin, baz-

morfin, afyon), %14’ünün sentetik uyuflturucu (ecstasy-captagon ve di¤er sentetikler), %2’sinin kokain

olaylar› oldu¤u tespit edilmifltir. 

Türkiye’de uyuflturucu madde olaylar›n›n s›ras›yla Marmara, Akdeniz ve Ege bölgeleri ile ‹ç Anado-

lu Bölgesinin Güneybat›s› ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinin bat›s›nda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Ka-

radeniz Bölgesi, Do¤u Anadolu’nun kuzey kesimleri ve ‹ç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde ise uyufltu-

rucu olaylar›n›n oldukça az oldu¤u görülmektedir.  

Uyuflturucu suçlar›ndan yakalanan flah›slar›n %67’sinin esrar, %13’ünün afyon türevi, %16’s›n›n
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sentetik uyuflturucu (ecstasy-captagon ve di¤er sentetikler), %4’ünün kokain maddesi olaylar›nda ya-

kaland›¤› tespit edilmifltir. 

Yakalanan toplam uyuflturucu madde ve olay say›s› analiz edildi¤inde; esrarda olay bafl›na 1,1 kg,

eroinde olay bafl›na 13,4 kg ve sentetik uyuflturucularda olay bafl›na 15.327 adet  hap düfltü¤ü, bu nok-

tadan hareketle esrarda  daha perakende, sentetik ve eroinde ise daha toptan yakalamalar oldu¤u gö-

rülmektedir. Perakende ve toptan kavramlar› uyuflturucu maddelerin hedefi (transit, iç piyasa, ithal ve-

ya ihraç) hakk›nda ipuçlar› vermektedir.

Uyuflturucu madde yakalamalar›nda; yakalanan uyuflturucu madde miktar›, yakalaman›n gerçekleflti-

¤i il, flüpheli say›s› ve di¤er etki eden unsurlar›n yan›nda yakalama olaylar›n›n gerçekleflmifl oldu¤u dö-

nemler de önem arz etmektedir. Olaylar›n meydana geldi¤i zaman dilimlerine bak›ld›¤›nda, eroin ve es-
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rar yakalamalar›nda A¤ustos, Eylül ve Ekim dönemi ile Aral›k, Ocak ve fiubat dönemlerinde art›fl›n oldu-

¤u, sentetik uyuflturucu yakalamalar›nda ise özellikle  yaz aylar›nda bir art›fl›n oldu¤u tespit edilmifltir. 

A¤ustos ay› itibariyle uyuflturucu olaylar›nda görülen yükselifl; y›ll›k do¤al uyuflturucu üretiminin ar-

za/piyasaya sunulmas›na ba¤lanabilir. Yakalama istatistikleri Afganistan’daki  kenevir ve afyon hasad›-

n›n gerçeklefltirilmesini müteakip bu maddelerin k›sa bir zaman sürecinde ifllenerek esrar ve eroin ola-

rak tüketim bölgelerine tafl›nmaya bafllad›¤›na iflaret etmektedir. Turizm ve e¤lence sektörünün yaz ay-

lar›nda canlanmas›, sentetik uyuflturucu yakalamalar›nda yaz aylar›nda bir t›rman›fla neden olmaktad›r.

III- MADDE TÜRÜNE GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

A- Afyon ve Türevleri

2001 y›l›nda küresel düzeyde %22 düflüfl gösteren afyon ve türevi yakalamalar›nda 2002 y›l› itiba-

riyle art›fl görülmeye bafllanm›flt›r. Bu art›fl temel olarak Afganistan’da 2002 y›l›nda üretimin yeniden

canlanmas›na dayanmaktad›r. 2003 y›l›nda dünya yasa d›fl› afyon üretiminin %90’› Afganistan, Myan-

mar ve Laos’ta gerçeklefltirilmifltir.(UNODC, 1, 2004)

Afganistan’da hektar bafl›na ortalama 45 kg ham afyon elde edilebilmektedir. Güneydo¤u Asya’da ise

bu rakam 13 kg’a kadar düflmektedir. Bu nedenle Afganistan’da bulunan ekim alanlar›n›n kontrol alt›na

al›nmas› küresel eroin arz›n›n önlenmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ancak, Afganistan’da uyuflturucu

kontrol çal›flmalar›n›n etkin bir flekilde yürütülememesinden dolay› 2002 y›l› itibariyle tekrar yükselifle ge-

çen afyon üretim alanlar› 2003 y›l›nda 80.000 hektara, 2004 y›l›nda ise 131.000 hektara ulaflm›flt›r.

UNODC tahminlerine göre bu alanlardan 2002 y›l›nda 3400, 2003 y›l›nda 3600, 2004 y›l›nda ise 4200

ton ham afyon üretilmifltir. Afganistan’›n küresel afyon üretimindeki pay› 2003 y›l›nda %76 iken 2004 y›-

l›nda %87’ye yükselmifltir. (UNODC, 3, 2004) Ülkede uyuflturucu üretimi yapanlar›n say›s›n›n 2004 y›l›

itibariyle 2,3 milyon oldu¤u tahmin edilmektedir. Bu rakam ülke nüfusunun %10’una tekabül etmektedir. 
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Afganistan’da yaflanan art›fl nedeniyle bölgesel kaçakç›l›k rotalar› daha aktif hale gelmifl ve afyon

kökenli uyuflturucu yakalamalar› art›fl göstermifltir. Türkiye’de de, yaflanan bu geliflmeler paralelinde

afyon kökenli uyuflturucu yakalamalar›nda bir yükselifl görülmüfltür. 2004 y›l› itibariyle afyon kökenli

uyuflturucu yakalamalar› 11 ton 58 kg’a ulaflarak rekor bir düzeyde gerçekleflmifltir. Afla¤›daki grafik-

lerde Türkiye’deki yakalama miktarlar›, Afganistan’daki afyon üretimi e¤ilimleri (art›fl ve azal›fl) ile bir-

likte verilmifltir. 

Ülkemizdeki afyon türevi yakalamalar›, Afganistan’daki afyon üretimindeki düflüfl ve art›flla paralel-

lik göstermektedir. Ancak,  2004 y›l›nda tek olayda  ele geçirilen yaklafl›k 4,5 ton baz morfin yakalama-

s›, istatistiklerin oransal yap›s›n› de¤ifltirmektedir. Bu olay hariç tutuldu¤unda 2002 y›l›ndan bu yana af-

yon türevleri yakalamalar›ndaki art›fl›n düzenli bir seyir izledi¤i görülmektedir.  

2000 y›l›ndan 2003 y›l›na kadar %30 oran›nda düflüfl gösteren afyon kökenli uyuflturucu olaylar›n-

da 2004 y›l›nda %39’luk bir art›fl yaflanm›flt›r. Bu olaylarda yakalanan flah›s say›s›nda da 2004 y›l›nda

%35 art›fl görülmüfltür. 
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Yukar›daki grafikten de anlafl›laca¤› üzere Türkiye’de ele geçirilen afyon kökenli uyuflturucular›n

%84.3’ü do¤u bölgesinde bulunan girifl (Van, Hakkari, A¤r›) ve bat› bölgesinde bulunan ç›k›fl (‹stanbul,

Edirne) illerimizde ele geçirilmifltir. Türkiye genelinde ele geçirilen afyon kökenli uyuflturucular›n

%72,7’sinin ‹stanbul’da, %5,9’unun Mersin’de, %5,9’unun Van’da  %3,1’inin Edirne’de, %2,2’sinin Ga-

ziantep’te, %1,7’sinin Hakkari’de, %1,5’inin Afyon’da, %1,4’ünün A¤r›’da, %1,1’inin ise Kocaeli’nde ya-

kaland›¤› tespit edilmifltir. Afyon ve türevlerinin eroin formunda do¤u s›n›rlar›m›zdan sokularak bat› s›-

n›rlar›m›zdan Avrupa pazarlar›na ulaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤› görülmektedir ki bu durum ülkemizin transit

konumunu daha da belirginlefltirmektedir. 

1- Afyon

2000 y›l›ndan 2002 y›l›na kadar %60 oran›nda düflüfl gösteren afyon yakalamalar› 2003 y›l›nda %54 ar-

t›fl göstermifltir. 2004 y›l›nda ise tekrar %72’lik bir düflüfl yaflanarak 20 olayda 52 kg afyon ele geçirilmifltir. 
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Türkiye’de afyon türevi uyuflturucu yakalamalar› içerisinde afyon maddesi yakalama oranlar› olduk-

ça düflüktür. Afyon yakalamalar›n›n tüm afyon türevi uyuflturucular içerisinde oran› 2000 y›l›nda %3,2,

2001 y›l›nda %4,9, 2002 y›l›nda %3,5, 2003 y›l›nda %4,2 ve 2004 y›l›nda ise %0,5’tir. 

Ülkemizde yakalanan afyon maddesinin, asl›nda ülkemize göçmen olarak gelmifl veya iltica etmifl

flah›slar›n ço¤unlukla tiryak olarak kullan›m› maksad›yla ülkemize getirildi¤i, ayr›ca az da olsa ülkemiz

üzerinden yine ayn› maksatla transit olarak ABD’ye gönderildi¤i anlafl›lm›flt›r.  

Türkiye’de afyon yakalamalar›ndaki düflüfle paralel olarak ‹ran’da da son y›llarda afyon yakalama-

lar›nda h›zl› bir düflüfl yaflanm›flt›r. 1997 y›l›nda 162 ton 413 kg olan afyon yakalamas›, 2002 y›l›nda

72 ton 856 kg’a düflmüfltür.  Uyuflturucu organizasyonlar›, ham afyonun ifllenerek bazmorfin haline ge-

tirilmesi ve bazmorfinin kimyasal reaksiyonlarla eroine dönüfltürülmesi ifllemini, giderek artan oranla

ekim sahalar›na yak›n bölgelerde gerçeklefltirmektedir. Bunun yan› s›ra Kuzey Karadeniz Rotas› üze-

rinde bulunan ülkeler eroin imalat› konusunda yüksek risk tafl›maktad›r. UNODC kaynaklar›na göre Po-

lonya’da 2002 y›l›nda 14, 2003 y›l›nda 13, Rusya Federasyonu’nda 2002 y›l›nda 91, 2003 y›l›nda 304,

Romanya’da 2003 y›l›nda 1 laboratuar tespit edilmifltir. 

2- Bazmorfin

2004 y›l›nda Türkiye’de 3 olayda 4491 kg bazmorfin ele geçirilmifl, bu olaylarda 12 flah›s yakalan-

m›flt›r.  2000 y›l›ndan 2002 y›l›na kadar %75 düflüfl gösteren bazmorfin yakalamalar› 2003 y›l›ndan bu

yana art›fl göstermifltir. Bazmorfin  yakalamalar›n›n tüm afyon kökenli uyuflturucular içerisinde oran›

2000 y›l›nda %19,3, 2001 y›l›nda %9,2, 2002 y›l›nda %9,4, 2003 y›l›nda %16 ve 2004 y›l›nda

%40,6’d›r. ‹stanbul’da bir olayda ele geçirilen 4410 kg bazmorfin maddesi hariç tutuldu¤unda bu mik-

tar yaklafl›k olarak %0,7’dir. Yap›lan tahkikatlar neticesinde söz konusu bazmorfinin 2000/2001 y›llar›n-

da ülkemize getirildi¤i, ancak kontrollerin s›k› olmas› ve ülkemizdeki fiziki ve di¤er flartlar›n elvermeme-

si nedeniyle kaçakç›lar›n faaliyetlerine devam edemedikleri anlafl›lm›flt›r.
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3- Eroin 

2004 y›l›nda Türkiye’de 485 olayda 6515 kg eroin maddesi ele geçirilmifl, bu olaylarda 1363 flah›s

yakalanm›flt›r. 2000 y›l›ndan 2002 y›l›na kadar %60 düflüfl gösteren eroin yakalamalar› 2003 y›l›nda

%59, 2004 y›l›nda ise %84 oran›nda art›fl göstermifltir. Dünya genelindeki üretim art›fl›n›n yaklafl›k %30

oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de, üretim art›fl›n›n üzerinde afyon türevi yakalamas›n›n gerçek-

leflti¤i görülmektedir. Türkiye’de afyon kökenli uyuflturucu yakalamalar› içerisinde eroin yakalama oran-

lar› son y›llarda ortalama %80 civar›nda gerçekleflmekte iken 2004 y›l›nda düflüfl göstermifltir. Bunun

nedeni daha önceki konularda belirtildi¤i üzere 2004 y›l›nda bir olayda gerçeklefltirilen 4410 kg baz

morfin yakalamas›d›r. Eroin yakalamalar›n›n tüm afyon kökenli uyuflturucular içerisinde oran› 2000 y›-

l›nda %77,6, 2001 y›l›nda %85,9, 2002 y›l›nda %87, 2003 y›l›nda %79,8 ve 2004 y›l›nda ise %58,9’dur

(‹stanbul’da bir olayda ele geçirilen 4410 kg bazmorfin maddesi hariç tutuldu¤unda bu miktar yaklafl›k

%97’dir).
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Türkiye geneli (Polis, Jandarma ve Gümrük Birimleri toplam›) eroin yakalamalar›n›, Avrupa Birli¤i

(25 ülke) yakalamalar› ile k›yaslad›¤›m›zda, ülkemizdeki yakalamalar›n tüm Avrupa Birli¤i ülkelerinde-

ki toplam eroin yakalamalar›n›n büyük bir oran›n› teflkil etti¤i görülmektedir. 
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Türkiye genelinde ele geçirilen eroinin %55,5’inin ‹stanbul’da, %10’unun Mersin’de, %8,1’inin

Van’da,  %5,3’ünün Edirne’de, %3’ünün Gaziantep’te, %18,3’ünün de di¤er illerimizde yakaland›¤› tes-

pit edilmifltir.

Ülkemizdeki eroin olaylar›n›n miktarlara göre oran› afla¤›da gösterildi¤i gibidir. 

Eroinin safl›k derecesi üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine do¤ru azalmaktad›r. Üretilen eroinin

kaçakç›l›k organizasyonlar›nca ço¤u zaman birden çok ifllemden geçirilmek suretiyle katk› maddesi ek-

lenerek miktar› art›r›lmaktad›r. UNODC verilerine göre 2002 y›l›nda  Afganistan’da eroinin safl›k dere-

cesi %80-95 aras›nda de¤iflirken, Bat› Avrupa ülkelerinde bu oran %10-60 aras›ndad›r. 2004 y›l›nda da

eroinin safl›k oran›n›n benzer düzeyde oldu¤u tahmin edilmektedir. Türkiye’de ise 2004 y›l›nda eroinin

safl›k oran› ortalama %55,3’tür. En çok rastlanan safl›k derecesi ise %60-70 aral›¤›d›r. 
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Afyon kökenli uyuflturucular›n kaçakç›l›k güzergâhlar› zaman zaman farkl›l›k göstermekle birlikte

Yüksekova-Do¤ubeyaz›t ile ‹stanbul-Edirne aras›nda mevcut bulunan klasik rotalar önemini korumak-

tad›r. Alternatif olarak, ‹ran üzerinden girifl yapan eroin maddesinin Trabzon ve Samsun limanlar›ndan

ç›k›fl yaparak Rusya’ya geçti¤ine ve oradan da Avrupa’ya ulaflt›¤›na dair istihbari bilgiler al›nm›fl olmak-

la birlikte bu rota üzerinde önemli bir yakalama gerçekleflmemifltir. Di¤er bir alternatif rota ise Hatay ve

Kilis üzerinden Suriye’yi takip ederek Lübnan ve di¤er Ortado¤u ülkelerine giden güzergâht›r. 

TÜRK‹YE ERO‹N ROTALARI

HAR‹TA
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B- Kokain

Dünya piyasas›nda ele geçirilen ve dolafl›m› tespit edilen kokain maddesinin tamam›na yak›n bir bö-

lümü Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya, Bolivya ve Peru’da yetifltirilen koka bitkisinden elde edil-

mektedir. Türkiye kokain üretim bölgesi olan Güney Amerika’ya uzak olmas› sebebiyle di¤er uyuflturu-

culara nazaran kokain kaçakç›l›¤›ndan daha az etkilenmektedir.  Yerel kullan›m›n düflük olmas› ve kul-

lan›m pazarlar›na ulaflan rotalar üzerinde bulunmamas› kokain yakalamalar›n›n ülkemizde oldukça az

olmas›n›n di¤er nedenleridir. 

1998 y›l›nda fiili’den Hollanda’ya gönderilmek istenen 602 kg. ve 1999 y›l›nda Peru-ABD üzerinden

‹srail’e gönderilmesi planlanan 50 kg. kokain maddesinin ülkemize getirilen k›sm›n›n Mersin’de ele ge-

çirilmesi olaylar› akabinde Türkiye’deki yakalamalar takip eden y›llar içerisinde çok düflük seviyede kal-

m›fl; 2000-2003 y›llar› aras›nda kokain yakalamalar› 2-8 kg aras›nda de¤iflmifltir. 

Son y›llarda baflta ‹spanya ve Hollanda’da olmak üzere Avrupa ülkelerinde kokain arz›nda yaflanan

yükselifl ülkemizi de etkilemeye bafllam›flt›r. Bölgesel trendlerin etkisiyle kokain yakalamalar› 2004 y›-

l›nda %4066 art›fl göstermifl ve 102 olayda 125 kg kokain ele geçirilmifltir. Bu olaylarda 386 flah›s ya-

kalanm›flt›r. 

Türkiye’de bu y›l içerisinde, Hatay’da gerçeklefltirilen 42 kilo 279 gram kokain maddesi yakalamas›

olay› ile birlikte ‹stanbul’da 10 olayda ele geçirilen 79 kilo 62 gram kokain maddesi d›fl›nda büyük ya-

kalamalar gerçekleflmemifltir.  2004 y›l› içerisinde gerçekleflen 11 büyük yakalama haricindeki 91 olay-

da toplam 3 kilo 720 gram kokain maddesi ele geçirilmifl ve bu olaylarda 32’si yabanc› uyruklu olmak

üzere toplam 336 flah›s yakalanm›flt›r. Ayr›ca bu olaylar›n büyük bir ço¤unlu¤u daha önce de oldu¤u

gibi ‹stanbul’da meydana gelmifl olan az miktarda madde yakalamalar›ndan ibarettir. 2004 y›l› içerisin-

de gerçekleflen büyük yakalamalar›n yeni yol aray›fllar›n›n yans›malar› oldu¤u de¤erlendirilmektedir.
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Kokain olaylar› ve yakalanan flah›s say›s› 2000-2003 y›llar› aras›nda istikrarl› bir grafik arz ederken,

2004 y›l›nda olay say›s›nda %88 oran›nda, yakalanan flah›s say›s›nda ise %169 oran›nda bir art›fl gö-

rülmüfltür. 

Türkiye genelinde ele geçirilen kokain maddesinin %65,8’i ‹stanbul’da, %33,8’i Hatay’da, %0,1’i ‹z-

mir’de, %0,1’i Ankara’da, %0,1’i Bursa’da ve %0,1’i Mersin’de yakalanm›flt›r. 

Ülkemizdeki kokain yakalamalar›n›n büyük ço¤unlu¤unun ‹stanbul’da olmas›n›n en önemli sebebi;

dünyan›n birçok noktas›yla kara, hava, deniz ulafl›m kolayl›¤› ve e¤lence sektörünün geliflmiflli¤i gibi

maddeye ulafl›m› kolaylaflt›ran unsurlar›n varl›¤›d›r. Özellikle ‹stanbul Atatürk Havaliman› kokain mad-

desinin ülkemize temel girifl noktas› olarak belirginleflmektedir. Güney Amerika ülkelerinden özellikle

Brezilya, Peru ve Venezüella’dan havayolu ile Avrupa ülkelerinden aktarmal› olarak gelen kuryeler, ko-

kaini bu yoldan ülkemize sokmaktad›r. 
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Bu veriler, ülkemizin kokain kaçakç›l›¤›nda transit bir güzergâh olmas›n›n yan› s›ra, yakalanan ko-

kainin bir k›sm›n›n da özellikle metropol illerimizdeki az say›da kullan›c›ya ulaflt›r›ld›¤›na iflaret etmek-

tedir. 

Hatay’da 10.04.2004 tarihinde gerçeklefltirilen operasyonda; bir TIR içerisinde 42 kilo 279 gram ko-

kain maddesi ele geçirilmifltir. Bu olay›n öncesinde de Sakarya Emniyet Müdürlü¤ü’nün katk›lar›yla

24.03.2004 tarihinde ‹stanbul’da 25 kg 247 gr kokain ele geçirilmifl ve her iki olayda ele geçirilen koka-

in maddesinin Ortado¤u ülkelerinden gelerek Avrupa ülkelerine sevk edilece¤i tespit edilmifltir. 

C- Kenevir ve Türevleri

Günümüzde yasad›fl› kenevir bitkisi ekimi ve esrar üretim alanlar›n› belirleyebilmek kolay de¤ildir.

Hemen her ülkede, en az›ndan ülkedeki talebin bir k›sm›n› karfl›layabilmek için yasa d›fl› kenevir ekimi

yap›lmaktad›r. Ancak, uluslararas› ticari boyutlar› olan esrar üretimi ele al›nd›¤›nda, ilk etapta Kuzey Af-

rika, Güneydo¤u ve Güneybat› Asya Bölgeleri akla gelmektedir.

Fas’›n Rif vadisindeki esrar üretiminin, Avrupa esrar piyasas›na yöneldi¤i ve halen bu piyasada

önemli bir paya sahip oldu¤u bilinmekle birlikte, Afganistan ve Arnavutluk da esrar maddesi üretiminde

önemli bir role sahiptir.

Ülkemizde yasal kenevir ekimi yap›lmaktad›r. Uyuflturucu maksad›yla kullan›ma uygun olmayan ve

sadece sanayide kullan›labilen kenevir ekimi, lisansl› ve kontrollü olarak Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›-

¤›’n›n gözetim ve denetiminde gerçeklefltirilmekte olup, yaln›zca, uyuflturucu olarak kullan›lmayan ke-

nevir bitkisinin ekimine müsaade edilmektedir.

Ülkemizde ele geçirilen esrar maddesinin iç piyasaya yönelik olarak kaçakç›l›¤›n›n yap›ld›¤› tespit

edilmifltir.

2004 y›l›nda toplam 3843 esrar maddesi yakalamas› olay› ile ilgili 54 tanesi yabanc› uyruklu olmak

üzere toplam 7157 flah›s yakalanm›fl ve 4331 kg. esrar maddesi ele geçirilmifltir. 2003 y›l›na oranla

2004 y›l›nda esrar yakalamalar›nda %57’lik bir art›fl meydana gelmifltir.

Bu maddenin temin kolayl›¤› ve ucuz olmas› nedeniyle kullan›ma ba¤l› kaçakç›l›¤›, di¤er maddele-

re göre daha yo¤un olarak gerçekleflmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de gerek yakalanan madde mik-

tar›, gerekse olay say›s› dikkate al›nd›¤›nda esrar maddesi ön plana ç›kmaktad›r.
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2004 y›l›nda meydana gelen 3843 olayda 4331 kg esrar ele geçirilmifl, bu olaylarda 7495 flah›s ya-

kalanm›flt›r. 2000 y›l›ndan 2003 y›l›na kadar %89 oran›nda düflüfl gösteren esrar yakalamalar› 2004 y›-

l›nda %57 oran›nda art›fl göstermifltir. 2000 y›l›ndan sonra esrar yakalamalar› afl›r› de¤iflken bir trend

izlememifltir. 2000 y›l›ndaki yakalamalar›n çok yüksek miktarda olmas›n›n nedeni Mersin’de yap›lan

operasyonda Pakistan üzerinden denizyoluyla getirilen 20 ton 995 kg Afgan esrar›n›n yakalanmas›d›r.

2000 y›l›nda bu olaydan baflka 570 kg daha Afgan esrar› yakalanm›flt›r. 

Mersin’de 2000 y›l›nda yakalanan 20 ton 995 kg esrar maddesi hariç tutuldu¤unda, esrar maddesi

yakalamalar›nda afl›r› bir de¤iflkenlik olmad›¤› görülmektedir. 
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‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’nün katk›lar›yla 14.06.2004 tarihinde ‹stanbul’da müflterek  yap›lan ope-

rasyonda;  bir TIR’da yap›lan aramada, dorsenin taban›ndaki  zula içerisinde 615 kg Afganistan men-

fleli esrar maddesi ele geçirilmifltir. Söz konusu olayla ilgili yap›lan çal›flmalarda, TIR’›n  Afganistan-‹ran

güzergâh›n› izleyerek ülkemize getirildi¤i tespit edilmifltir. 

2004 y›l›nda meydana gelen üç olayda toplam 629 kg 758 gr Afganistan menfleili esrar maddesi

ele geçirilmifltir. Afganistan tekrar esrar maddesi için kaynak ülkelerden biri haline  gelmifltir. Çeflitli et-

nik gruplara mensup kaçakç›l›k organizasyonlar› eroinin sevk edildi¤i yol ve yöntemlerle Afgan esrar›-

n› Avrupa pazarlar›na ulaflt›rmaya çal›flmaktad›r. Ayr›ca Alman vatandafl› Suriye as›ll› baz› flah›slar›n

2 ayr› olayda Almanya’ya yönelik olarak esrar maddesi kaçakç›l›¤› yapt›klar› tespit edilmifl olup, Edir-

ne’de yakalanm›fllard›r. 

Esrar olaylar› ve yakalanan flah›s say›s› 2000-2004 y›llar› aras›nda de¤iflken bir seyir göstermifltir.

2004 y›l›nda olay say›s›nda %34 oran›nda, yakalanan flah›s say›s›nda ise %31 oran›nda bir art›fl gö-

rülmüfltür. Olay ve flah›s say›s›ndaki art›fl Afgan esrar›n›n ülkemiz üzerinden transit olarak Avrupa ül-

kelerine tafl›nmaya bafllanmas›na ba¤lanabilir. 
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Ülkemizde yakalanan esrar maddesinin %67,8’i kubar, %18,3’ü plaka, %13,5’i toz, %0,4’ü ise reçi-

ne formunda yakalanm›flt›r. 

2004 y›l›nda esrar yakalamalar› di¤er uyuflturuculara göre daha da¤›n›k alanda gerçekleflmifltir. Es-

rar yakalamalar› hemen hemen tüm illerimiz taraf›ndan rapor edilmifl olup, iller aras›ndaki yakalama

oranlar› da çok farkl› gözükmektedir. Türkiye genelinde ele geçirilen esrar maddesinin %25,1’i ‹stan-

bul’da, %9,3ü Van’da, %5,2’si Hakkari’de, %4,7’si Antalya’da, %3,5’i Mersin’de %3,4’ü Samsun’da,

%3,2’si Adana’da, %3,2’si Diyarbak›r’da, %2,9’u Konya’da, %2,8’i ‹zmir’de, %36,1’i de di¤er illerimizde

yakalanm›flt›r. 
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Dünyan›n hemen hemen her ülkesinde üretilebilen ve genifl bir talep a¤›na sahip olan esrar mad-

desinin kaçakç›l›¤› da¤›n›k güzergâhlar üzerinde meydana gelmektedir. Kaçakç›l›k organizasyonlar›

eroinin sevk edildi¤i yol ve yöntemlerle Afgan esrar›n› Avrupa pazarlar›na ulaflt›rmaya çal›flmaktad›r.

A¤r›-Do¤ubeyaz›t’tan giren Afgan esrar›n›n ‹stanbul ve ‹zmir üzerinden Avrupa ülkelerine tafl›nd›¤› tes-

pit edilmifltir.  

Ayr›ca Lübnan, Suriye ve Arnavutluk esrar yakalamalar›nda tespit edilen di¤er kaynak ülkelerdir.

2003 y›l›nda Lübnan kaynakl› 280 kg yüksek kaliteli esrar yakalanm›flt›r. Lübnan’›n Bekaa Vadisi ürün

imha çal›flmalar›na ra¤men Ortado¤u’da üretilen esrar›n temel kaynaklar›ndan biri olmaya devam et-

mektedir. Nitekim Edirne ‹psala Hudut Kap›s›’nda 28.05.2004 ve 30.05.2004 tarihlerinde yap›lan iki ay-

r› arama neticesinde 130 kg ve 135 kg esrar maddesi ele geçirilmifltir. Her iki olayda yakalanan flah›s-

lar›n Alman uyruklu Suriye as›ll› olduklar› ve söz konusu esrar maddesinin Almanya’ya götürülmesinin

planland›¤› belirlenmifltir. 

D- Sentetik Uyuflturucular

Küresel bazda sentetik uyuflturucu kullan›m› 2000 y›l›ndan sonra da artmaya devam etmifltir. Küre-

sel talebin karfl›lanabilmesi amac›yla dünyan›n muhtelif bölgelerinde sentetik uyuflturucu üretimi yap›l-

maktad›r. Sentetik uyuflturucular›n üretimi do¤al uyuflturucularda oldu¤u gibi belirli bir iklim ve co¤raf-

yaya ba¤l› olmad›¤›ndan üretim bölgeleri ve kaçakç›l›k trendleri zaman zaman de¤iflmektedir. UNODC

kaynaklar›na göre küresel metamfetamin ve amfetamin üretimi ortalama 410 ton, ecstasy üretimi ise

113 tondur. Küresel sentetik uyuflturucu üretimi eroinden çok olmakla birlikte kokainden daha azd›r.

Son on y›lda amfetamin üretiminde bir art›fl görülmüfl ve üretim Bat› Avrupa’dan Do¤u Avrupa’ya kay-

m›flt›r. Yine son on y›lda ortaya ç›kar›lan ecstasy laboratuar› üç kat art›fl göstermifltir. Üretim genel ola-

rak Bat› Avrupa’da yap›lmakla birlikte Asya’da yap›lan üretim giderek art›fl göstermektedir. 2000’li y›l-

lardan sonra küresel bazda gerçeklefltirilen sentetik uyuflturucu yakalamalar› 1990’l› y›llar›n bafl›na gö-

re ortalama 6 kat art›fl göstermifltir. 

Dünyadaki trendlerin paralelinde Türkiye’de de sentetik uyuflturucu yakalamalar› ve olaylar› 2000

y›l›ndan sonra büyük bir art›fl göstermifltir. 2000 y›l›nda meydana gelen 59 olayda 791.663 adet capta-

gon ve ecstasy yakalanm›fl, 2004 y›l›nda meydana gelen 549 olayda ise 8.414.986 adet captagon ve

ecstasy yakalanm›flt›r. Bu durumda son 5 y›lda olay say›s›nda  yaklafl›k olarak 8 kat, tablet say›s›nda

ise 11 kat art›fl gözlenmifltir. 
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2003 y›l›nda sentetik uyuflturucu yakalamalar› %60 düflerken, olay say›s›nda %69 oran›nda art›fl

yaflanm›flt›r. 2004 y›l›nda ele geçirilen sentetik uyuflturucu miktar› 2003 y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

%202, olay say›s›nda %78, yakalanan flah›s say›s›nda ise %95 oran›nda bir art›fl yaflanm›flt›r. 

Bununla birlikte Kocaeli’nde 2002 y›l›nda bir seferde  ele geçirilen 4.560.000 adet captagon tableti

hariç tutuldu¤unda afla¤›daki tablodan da görülece¤i üzere yakalamalarda sürekli bir art›fl›n oldu¤u

gözlenmektedir. 

Ülkemizde yakalanan ecstasy tabletlerinin çok büyük bir k›sm› Hollanda kaynakl› olmakla birlikte, bir

olayda ecstasy tabletlerinin de Almanya’dan/üzerinden getirildi¤i tespit edilmifltir. Daha önceki y›llarda

zaman zaman Belçika kaynakl› ecstasy yakalamas› yap›l›rken 2004 y›l›nda Belçika kaynakl› ecstasy

yakalamas› tesbit edilmemifltir. 2004 y›l›nda kayna¤› tespit edilebilen tüm  captagon tabletlerinin Bal-

kan ülkelerinden geldi¤i ve Bulgaristan üzerinden ülkemize sokuldu¤u anlafl›lm›flt›r. Ülkemizde son y›l-

larda sentetik uyuflturucu kullan›m›nda belirgin bir art›fl görülmekle birlikte, yakalanan büyük miktarlar-

daki  tabletlerin tamam›na yak›n›n›n Ortado¤u ülkelerini hedef ald›¤› anlafl›lm›flt›r.
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2004 y›l›nda sentetik uyuflturucu (captagon-ecstasy) yakalamalar› di¤er uyuflturuculardan farkl›

alanlarda / farkl› yo¤unluklarda gerçekleflmifltir. Türkiye genelinde ele geçirilen sentetik uyuflturucula-

r›n %36,4’ü Kilis’te, %29,9’u ‹stanbul’da, %11,1’i Tokat’ta, %6,6’s› Gaziantep’te, %3,6’s› Aksaray’da,

%3,4’ü Mersin’de, %2,7’si Adana’da, %2,4’ü Konya’da, %0,8’i Bursa’da, %0,6’s› Kayseri’de ve

%11,7’si de di¤er illerimizde yakalanm›flt›r. En yüksek miktardaki yakalamalar›n güney s›n›rlar›m›zda

bulunan illerimizde yap›lmas›, ülkemizin Ortado¤u ve Arap ülkelerine giden sentetik uyuflturucular için

transit bir güzergâh oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 
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1- Captagon 

2004 y›l›nda 33 olayda 7.696.252 adet captagon tableti ele geçirilmifl, bu olaylarda toplam 107 flüp-

heli yakalanm›flt›r. Captagon yakalamalar› 2000 y›l›ndan sonra sürekli art›fl göstermifltir. 2000-2004 y›l-

lar› aras›nda captagon yakalamalar› 10 kat artm›flt›r. 2003 y›l›nda %63 oran›nda düflen captagon ya-

kalamalar› daha sonra tekrar yükselifle geçerek 2004 y›l›nda %230 oran›nda art›fl göstermifltir. 
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2003 y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda 2004 y›l›nda captagon olaylar›nda %27, yakalanan flah›s say›s›nda

ise %33,7 oran›nda bir art›fl yaflanm›flt›r. Olay ve flah›s say›n›n az olmas› ve yakalama miktarlar›n›n

yüksek olmas›, ülkemizde captagon kullan›m›n›n düflük seviyelerde oldu¤una, Türkiye’nin captagon

tabletleri için transit bir güzergâh oldu¤una ve söz konusu haplar›n yurtd›fl›na gönderilmesinin planlan-

d›¤›na  iflaret eden önemli bir olgu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Türkiye genelinde ele geçirilen captagon tabletlerinin %39,8’i Kilis’te, %26’s› ‹stanbul’da, %12,9’u

Tokat’ta, %7,2’si Gaziantep’te, %3,9’u Aksaray’da, %3,3’ü Mersin’de, %2,9’u Adana’da, %2,6’s› Kon-

ya’da, %0,7’si Bursa’da, %0,6’s› Edirne’de ve %2,5’i de di¤er illerimizde yakalanm›flt›r. Son y›llarda Ki-

lis’te yakalanan yüksek miktarlarda captagon bu ilimiz üzerinden Arap ülkelerine do¤ru bir rotan›n ol-

du¤unu teyit etmektedir.  Daha önceki y›llarda dikkate de¤er bir captagon yakalamas› olmayan Tokat

‹linde, 2004 y›l›nda 996.217, Aksaray ‹limizde ise 300.495 adet captagon tablet yakalanm›flt›r. 
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2- Ecstasy 

2004 y›l›nda 516 olayda 718.734 adet ecstasy tablet ele geçirilmifl, bu olaylarda 1.443 flah›s yaka-

lanm›flt›r. Ecstasy yakalamalar› 2000 y›l›ndan sonra h›zla artmaya devam etmektedir. 2000-2004 y›lla-

r› aras›nda ecstasy yakalamalar› 21 kat artm›flt›r. 2003 y›l›nda %375 oran›nda artan ecstasy yakala-

malar› 2004 y›l›nda da yükselifl trendini devam ettirerek %60,7 oran›nda artm›flt›r.  

2003 ile 2004 y›llar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda ecstasy olay say›s›nda %83, yakalanan flah›s say›s›nda ise

%102,2 oran›nda bir art›fl yaflanm›flt›r. Captagonla karfl›laflt›r›ld›¤›nda ecstasy olay say›s› ve yakala-

nan flah›s say›s› oldukça yüksektir. Ayr›ca yakalanan ecstasy say›s› birçok olayda kullan›c› düzeyinde-

dir. Bu durum ülkemizde sentetik uyuflturucu kullan›m›n›n genellikle ecstasy formunda oldu¤unu gös-

termektedir. Ülkemizde ecstasy kullan›m›nda 2000 y›l›ndan sonra belirgin bir art›fl görülmüfl olup, art›fl

devam etmektedir. Bununla birlikte, Avrupa ülkelerindeki ecstasy tüketimi ile mukayese edildi¤inde ül-

kemizdeki kullan›m›n oldukça düflük oldu¤u görülmektedir. Captagon yakalamalar›nda olay bafl›na

233.220 adet, ecstasy yakalamalar›nda olay bafl›na 1392 adet hap düflmektedir. 
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Türkiye genelinde ele geçirilen ecstasy tabletlerinin %71,3’ü ‹stanbul’da, %7’si Kayseri’de, %4,8’i

Mersin’de, %2,5’i Ankara’da %2,4’ü Antalya’da, %2,1’i Bursa’da, %1,9’u Samsun’da, %1,5’i

Kocaeli’nde, %1,1’i ‹zmir’de, %0,8’i Mu¤la’da ve %4,7’si ise di¤er illerimizde yakalanm›flt›r. ‹statistikler,

ecstasy tabletlerinin büyük ço¤unlu¤unun ‹stanbul ve sahil bölgelerinde bulunan turistik illerimizde

özellikle yaz aylar›nda yakaland›¤›n› göstermektedir. Yakalamalar yaz aylar›nda yo¤unlaflmaktad›r. Bu

bölgelerimizde, turizm ve e¤lence sektörüne yönelik bir arz›n oldu¤unu söylemek mümkündür. ‹stan-

bul, ülkemize ecstasy tabletlerinin girifl noktas› olarak ön plana ç›kmaktad›r. 

E- Kimyasal Ara Maddeler 

2004 y›l›nda Türkiye’de 2 olayda 99 lt asetik anhidrit maddesi ele geçirilmifl ve 2 flah›s yakalanm›fl-

t›r. 2000-2004 y›llar› aras›nda asetik anhidrit yakalamalar›nda önemli oranda düflüfl görülmektedir.  
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IV- KAÇAKÇILIK METOTLARINA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

Uyuflturucu maddelerin üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine nakledilmesinde ya da transit ola-

rak tafl›nmas›nda uygulanan yöntemlerin, teknolojiye ve polisiye önlem ve uygulamalara paralel bir ge-

liflme gösterdi¤i ve daha karmafl›k hale geldi¤i görülmektedir. Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organi-

zasyonlar›n›n mevcut pazarda pay sahibi olma ve dolay›s›yla kar marjlar›n› art›rma istekleri, kendi-

lerinde daha fazla uyuflturucu maddeyi tüketim bölgelerine sevk etme ihtiyac› do¤urmufltur. Sevk edi-

len uyuflturucu madde miktar›n›n artmas›, daha genifl bir organizasyonu ve dolay›s›yla daha fazla ris-

ki getirdi¤inden alm›fl olduklar› riski kendi lehlerine çevirmek için karfl›laflm›fl olduklar› polisiye tedbirle-

re karfl›l›k alternatif yeni metotlar gelifltirme çabas› içine girmifllerdir. 

Ülkemizde, 2000-2004 y›l›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda en çok karfl›lafl›lan gizleme metotla-

r›n› afla¤›daki flekilde s›n›fland›rabiliriz:  

A- Kara Nakil Vas›talar›yla Gerçeklefltirilen Kaçakç›l›k Olaylar›

2004 y›l›nda Türkiye’de meydana gelen uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar› de¤erlendirildi¤inde,

kara nakil araçlar›yla yap›lan toplam 79 adet uyuflturucu madde olay› tespit edilmifltir. Bu olaylar›n

7’sinde yabanc› plakal› araçlar, 72’sinde de Türk plakal› araçlar kullan›lm›flt›r. Türk plakal› araçlarda

toplam 3827 kg eroin, 2.599.225  adet captagon, 45.010 adet ecstasy ele geçirilmifl iken, yabanc› pla-

kal› araçlarda 313 kg eroin, 180.000 adet captagon ve 50.000 adet ecstasy tablet ele geçirilmifltir. 

Kara nakil araçlar›yla gerçeklefltirilen uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar›nda %53’ünde otomobil-

lerin, %33’ünde TIR ve kamyonlar›n, %6’s›nda kamyonetlerin, %4’ünde otobüslerin ve %4’ünde mini-

büslerin kullan›ld›klar› tespit edilmifltir. Kara nakil araçlar› ile en s›k kaçakç›l›¤› yap›lan madde 2003 y›-

l›nda oldu¤u gibi 2004 y›l›nda da eroindir. 79 olay›n 68’i eroin maddesi olay›d›r. 2004 y›l›nda en fazla

olay otomobillerde olmas›na ra¤men yüksek miktarl› yakalamalar kamyon ve TIR’larda gerçekleflmifltir.
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B- Havalimanlar›nda Meydana Gelen Kaçakç›l›k Olaylar›

Dünyada ve Türkiye’de son y›llarda hava yolu tafl›mac›l›¤›nda büyük bir art›fl yaflanm›flt›r. Uçakla

yolculuk yapmak günümüzde art›k bir lüks olmaktan ç›km›fl, daha genifl kitleler taraf›ndan kullan›l›r ha-

le gelmifltir. Yolculu¤un çok k›sa sürmesi ve genifl alanlara ulafl›m imkân› bulunmas› kaçakç›l›k aç›s›n-

dan avantaj sa¤lamaktad›r. Bundan dolay› havayolu özellikle kurye olaylar›nda kullan›lmaktad›r. 

Yukar›daki flekilden de anlafl›laca¤› üzere ülkemizde uyuflturucu kaçakç›l›¤› aç›s›ndan en riskli ha-

valiman› ‹stanbul Atatürk Havaliman›’d›r. 2004 y›l›nda havalimanlar›nda meydana gelen olaylar›n

%94,3’ü Atatürk Havaliman›’nda, %3,8’i Ankara Esenbo¤a Havaliman›’nda, %1,9’u ise Antalya Havali-

man›’nda meydana gelmifltir. Bu olaylarda 52 kg 13 gr kokain, 13 kg 274 gr eroin, 170 gr esrar, 90 gr

afyon ve 105.738 adet ecstasy tablet ele geçirilmifltir. 

Ülkemize özellikle kokain maddesinin Güney Amerika ülkeleri olan Brezilya, Bolivya, Ekvator ve Ve-

nezüella’dan kuryeler vas›tas›yla getirildi¤i tespit edilmifltir. Ülkemizde havalimanlar›nda yakalanan

eroin ise ‹ngiltere, Hollanda ve ‹sveç’e gitmekte olan kuryeler üzerinde yakalanm›flt›r.    

C- fiah›slar›n Üzerine ve Eflyalar›na Yap›lan Gizleme Yöntemleri

Kaçakç›l›k organizasyonlar›n›n özellikle kullan›ma ve sokak piyasalar›na yönelik uyuflturucu kaçak-

ç›l›¤›nda en yayg›n olarak kulland›¤› yöntemlerden biri de, kuryelerin çanta ve vücutlar›n›n de¤iflik yer-

lerine gizleme yerlerinin yap›larak uyuflturucunun sevkedilmesidir. Uyuflturucu madde kuryeleri hedef

ülkeler ile kaynak ülkeler aras›nda seyahat eden ve genellikle kimsenin dikkatini çekmeyecek flah›slar

aras›ndan seçilmektedir. Bu nedenle özellikle bayanlar, yafll›lar, faaliyet gösterilen ülkeyi iyi tan›y›p ye-

rel dili konuflanlar, kanun uygulay›c› birimler taraf›ndan risksiz olarak kabul edilen bölgelerin nüfusuna

kay›tl› olanlar bu seçimde ön planda tutulmaktad›r. Ekonomik flartlar›n düflük oldu¤u ülkelerin vatan-

dafllar›n›n hayat standartlar›n›n yüksek oldu¤u ülkelere turist görünümünde mükerrer olarak girip ç›k-

mas›, uyuflturucu kaçakç›l›¤› aç›s›ndan riskli bir durumdur. Büyük organizasyonlar genellikle organizas-

yon kadrosu d›fl›nda olan ve birden çok etnik gruba mensup kuryeleri kullan›rken, küçük organizasyon-

lar ise genellikle kendi mensuplar›n› kurye olarak kullanmaktad›r. 

Türkiye’de son y›llarda kurye olaylar› genellikle havalimanlar›nda meydana gelmektedir. Özellikle

Güney Amerika’dan gelerek, Avrupa ülkelerinden aktarma yapan kuryeler vas›tas›yla ülkemize kokain

kaçakç›l›¤› yap›lmaktad›r. ‹stanbul Atatürk Havaliman›’nda 20.12.2004 tarihinde gerçeklefltirilen ope-
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rasyonda; Brezilya uyruklu bir flahsa ait valizin yan arka ve taban k›sm›na zulalanm›fl vaziyette 1 kg

820 gram kokain maddesi ele geçirilmifltir. Benzer olaylar daha önceki y›llarda da zaman zaman mey-

dana gelmifltir.

Eroinin transit güzergâh›nda Türkiye’den Avrupa pazarlar›na ulaflt›r›lmas›nda kaçakç›l›k organizas-

yonlar› her türlü yönteme baflvurmaktad›r. Bu yöntemlerden biri de kuryelerin kara, hava ve deniz yo-

luyla eroin tafl›mac›l›¤› yapmas›d›r. 

D- Posta ve Koli Olaylar›

Posta yoluyla yap›lan uyuflturucu kaçakç›l›¤›nda gönderici ve al›c› konumundaki flah›slar çok iyi or-

ganize olmaktad›r. Posta yoluyla gelen paketlerin al›c›lar› ço¤unlukla posta kutular›n› veya otelleri ad-

res olarak göstermekte yada adlar›na gelen paketleri do¤rudan postaneden almaktad›r. Gönderilen pa-

ketlerdeki adresler, genellikle gerçek d›fl› veya sadece al›c› taraf›ndan anlafl›labilen adresler oldu¤u gi-

bi gerçek adres sahibinin bilgisi d›fl›nda da adres bilgileri kullan›labilmektedir. Zaman zaman da çeflitli

bahaneler alt›nda baflka flah›slar› göndererek paketi teslim ald›rmakta veya risk durumuna iliflkin ha-

ber almaktad›rlar. Uyuflturucu madde kaçakç›lar› genellikle küçük miktardaki uyuflturucu maddelerin

transferini daha güvenli, ucuz  ve düflük riskli oldu¤unu düflündükleri posta veya kargo firmalar› vas›-

tas›yla yapmay› düflünmektedirler.  

2004 y›l› verileri incelendi¤inde; posta veya kargo firmalar› vas›tas›yla yap›lan uyuflturucu madde

kaçakç›l›¤› yakalamalar›nda, bir önceki y›l›n verilerine göre %66,7’lik bir art›fl oldu¤u görülmektedir.

2004 y›l›nda, posta ve kargo yoluyla gerçeklefltirilen 20 uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olay›ndan

12’sinin yurtiçi, 6’s›n›n yurtd›fl›, 2’sinin ise transit olaylar oldu¤u tespit edilmifltir. Yurtiçinde gerçekleflen

yakalamalarda esrar, ecstasy ve kokain maddesi, yurtd›fl›na gönderilen maddelerde eroin, yurtd›fl›n-

dan transit olarak gelen maddelerde ise ecstasy ve esrar›n yo¤unlaflt›¤› gözlenmektedir.
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V- YAKALAMA METOTLARINA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

2004 y›l›nda meydana gelen olaylar›n %39,3 'ünde arama, %36,7sinde ihbar, %4,3'ünde kontrollü

al›m (al›fl-verifl), %1,2'sinde detektör köpek, %29’unda ise di¤er yöntemler kullan›lm›flt›r. Olaylar›n ay-

r›nt›l› da¤›l›m› afla¤›daki tabloda verilmifltir. 
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VI- YAKALANAN fiAHISLARA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

A- Genel Durum

2004 y›l›nda Türkiye genelinde polis bölgesinde toplam 11.109 flüpheli flah›s yakalanm›fl olup, ele

geçirilen narkotik madde çeflidine göre flah›slar›n da¤›l›m› ve da¤›l›m yüzdeleri afla¤›daki tabloda ifa-

de olunmaktad›r.
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2003 ile 2004 y›l›nda yakalanan flah›slar›n mukayesesi yap›ld›¤›nda; esrar suçundan yakalanan fla-

h›slar›n say›s›nda %31, eroinden yakalananlarda %36, afyondan yakalananlarda %62, kokainden ya-

kalananlarda %170, captagondan yakalananlarda %34, ecstasyden yakalananlarda ise %102 oran›n-

da art›fl görülürken bazmorfin kaçakç›l›¤› nedeniyle yakalananlar %33, asetik anhidrit kaçakç›l›¤› nede-

niyle yakalananlar da ise %80 oran›nda düflüfl gözlenmifltir. 

2004 YILINDA TÜRK‹YE’DE ELE GEÇ‹R‹LEN UYUfiTURUCU MADDE 

M‹KTARININ YAKALANAN fiAHIS SAYISINA ORANI

Yukar›daki grafik incelendi¤inde, kifli bafl›na düflen uyuflturucu madde miktar›nda; esrar›n 0,5 kg,

eroinin 4,7 kg, kokainin 0,3 kg, captagonun 71927 adet, ecstasynin  ise 498 adet oldu¤u görülmektedir. 
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2004 YILINDA TÜRK‹YE’DE ELE GEÇ‹R‹LEN UYUfiTURUCU 

MADDE M‹KTARININ OLAY SAYISINA ORANI

Yukar›daki grafik incelendi¤inde esrarda olay bafl›na 1,1 kg, eroinde olay bafl›na 13,4 kg, kokainde

olay bafl›na 1,2 kg, captagonda olay bafl›na 233219 adet, ecstasyde olay bafl›na  1392 adet hap düfl-

tü¤ü, buradan da esrar ve ecstasy de daha çok perakende,  captagon ve eroinde ise daha çok toptan

yakalamalar oldu¤u görülmektedir.
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2004 y›l›nda ülkemizde uyuflturucu madde suçundan yakalanan flah›slar›n %79,2’sinin esrar,

%10,7‘sinin sentetik uyuflturucular, %8,6’s›n›n ise eroin kulland›¤› görülmektedir. Uyuflturucu  sat›c›la-

r›n›n %47’si esrar, %25’i sentetik uyuflturucu,%19,9’u ise eroin satmaktan yakalanm›flt›r. En fazla tafl›-

ma suçuna kar›fl›lan uyuflturucu ise %59,8 oranla eroin, %20,8 oranla sentetik uyuflturucular, %6,5

oranla ise kokaindir. Di¤er suçlardan yakalananlar›n ise %86,8’i esrardan ve %11,3’ü sentetik uyufltu-

ruculardan yakalanm›flt›r. 

Tablo incelendi¤inde, esrarda kullan›m oran› sat›c› oran›n›n yaklafl›k 2 kat›, eroinde sat›c› oran› kul-

lan›c› oran›n›n  yaklafl›k 2 kat›, kokainde sat›c› oran› kullan›c› oran›n›n yaklafl›k 5 kat›, sentetik uyufltu-

rucularda ise sat›c› oran› kullan›c› oran›n›n yaklafl›k 2,5 kat› oldu¤u görülmektedir. Bu rakamlardan da

görülece¤i üzere, ülkemizde sadece esrar maddesinde kullan›c› oran› sat›c› oran›ndan yüksek ç›kmak-

tad›r.  Di¤er uyuflturucu türlerinde ise sat›c› oran› kullan›c› oran›ndan daha yüksek bulunmaktad›r. Bu-

radan hareketle esrar maddesi d›fl›nda di¤er madde türlerinde ülkemizin hedef de¤il, transit konumu-

nun ön planda oldu¤u görülmektedir. 

2003 y›l› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, 2004 y›l›nda yakalanan kullan›c› say›s›nda %8,9 düflüfl, sat›c› say›-

s›nda %23,2 art›fl, tafl›y›c› say›s›nda %16,6 art›fl, di¤er suçlarda ise yaklafl›k 4 kat art›fl görülmüfltür.

2000-2004 y›llar› aras›nda uyuflturucu suçundan yakalanan flah›s say›s› %70, 2003-2004 y›llar› aras›n-

da ise %40 oran›nda art›fl göstermifltir.  

B- Suç Türü ve Cinsiyet De¤erlendirmesi

Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de erkekler bayanlara oranla daha fazla suç ifllemektedir. Er-

keklerin daha fazla suç ifllemesinin sosyolojik, kültürel, fizyolojik ve biyolojik nedenleri bulunabilmekte-

dir. Uyuflturucu suçlar› da di¤er suçlar›n paralelinde genellikle erkekler taraf›ndan ifllenmektedir. Ancak

zaman geçtikçe suça kar›flan erkeklerin oran› azalmaktad›r. 2000 y›l›nda Türkiye’de uyuflturucu suçu-

na kar›flan  flah›slar›n %96,5’i erkektir. 2004 y›l›nda ise uyuflturucu suçuna kar›flan erkeklerin oran›

%94,4’tür. Bu durumda son befl y›lda suça kar›flan erkeklerin oran›n›n %2,1 oran›nda düflüfl gösterdi-

¤i söylenebilir.  
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Ülkemizde uyuflturucu suçundan yakalanan kad›nlar›n de¤erlendirilmesi yap›ld›¤›nda; 2000 y›l›nda

kad›nlar›n oran›n›n %3,4, 2001 y›l›nda %4, 2002 y›l›nda %4,8, 2003 y›l›nda %4,8 ve 2004 y›l›nda %5,5

oldu¤u görülmektedir. Bu durumda Türkiye’de kad›nlar›n uyuflturucu suçuna giderek artan oranda ka-

r›flt›¤›n› söylemek mümkündür. Nitekim 2000-2004 y›llar› aras›nda uyuflturucu suçuna kar›flan kad›nla-

r›n say›s› %172 oran›nda artm›flt›r.  

C- Ülkemizde Yakalanan Yabanc› Uyruklu fiah›slar›n Ülkelere Göre Da¤›l›m›

Türkiye’nin küresel uyuflturucu trafi¤inde kilit bir noktada bulunmas› ve birden çok uyuflturucu türü-

nün ana kaçakç›l›k güzergâhlar› üzerinde yer almas›; ülkemizde uyuflturucu suçuna kar›flan flah›slar›n

çok farkl› milliyetlere mensup olmas› sonucunu da beraberinde getirmektedir. 2004 y›l›nda ülkemizde

122 uyuflturucu olay›nda, 35 farkl› ülkeden, 175 yabanc› uyruklu flah›s  yakalanm›flt›r. Bu olaylarda

1.718.007 adet sentetik uyuflturucu ile toplam 1178 kg  eroin, esrar, kokain, asetik anhidrit ve afyon

maddesi ele geçirilmifltir. 

Türkiye’de uyuflturucu madde suçundan dolay› yakalanan yabanc› uyruklu flah›slar›n say›s›nda

2000-2004 y›llar› aras›nda %49 oran›nda düflüfl yaflan›rken, yaln›z 2003-2004 y›llar› aras›na  bak›ld›-

¤›nda %42 oran›nda bir art›fl görülmüfltür. 
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Türkiye’de uyuflturucu suçuna kar›flan yabanc›lar›n %20,6’s› ‹ran, %7,4’ü Ukrayna, %6,3’ü Tanzan-
ya, %5,7’si Azerbaycan, %5,7’si Nijerya, %5,1’i Kazakistan, %4,6’s› Rusya, %3,4’ü Moldova, %2,9’u
Afganistan, %2,9’u ‹ngiltere ve %35,9’u ise di¤er ülkelerin vatandafllar›d›r. Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi,
‹ran uyruklular ülkemizde en çok yakalanan yabanc› gruptur. 

Türkiye’de uyuflturucu suçundan yakalanan yabanc›lar›n %39’u eroin, %32’si esrar, %13’ü kokain,
%9,8’i sentetik uyuflturucu ve %,5,7’si ise afyon suçlar›na kar›flmaktan yakalanm›flt›r.

* Birden fazla ülke vatandafllar›n›n kar›flt›¤› olaylar.
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05 Aral›k 2004 tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirilen bir operasyonda, Bulgaristan’dan ülkemize res-

mi plaka ile gelen bir araç içerisinde 621.524 adet captagon hap› ele geçirilmifl, olayla ilgili olarak Ku-

zey Kore uyruklu 2 flah›s yakalanm›flt›r. Yap›lan tahkikatlar neticesinde söz konusu flah›slar›n Kuzey

Kore’nin Bulgaristan’daki Büyükelçili¤i’nde görevli flah›slar olduklar› tespit edilmifl, bahse konu flah›s-

lar tahkikatlar sonras›nda s›n›r d›fl› edilmifllerdir. 

D- Yurtd›fl›nda Uyuflturucu Madde Olaylar›na Kar›flan Türk Uyruklu fiah›slar›n Ülkelere Göre 

De¤erlendirmesi

1960’l› y›llardan itibaren ülkemizden Avrupa ülkelerine do¤ru yaflanan iflçi ak›m› ve bu süreçte ge-

liflen yasad›fl› göçler sonras›nda Avrupa ülkelerinde milyonlarla ifade edilen say›larda Türk vatandafl›

iflçi/ifladam› olarak yerleflmifltir. Bu nedenle yurtd›fl›nda uyuflturucu suçuna kar›flan Türklerin say›s›

yüksektir. 2004 y›l›nda yurtd›fl›nda meydana gelen 190 uyuflturucu olay›nda 309 Türk yakalanm›flt›r.

Yurtd›fl›nda uyuflturucu suçuna kar›flan Türklerin oran› 2000-2004 y›llar› aras›nda %27 oran›nda düflüfl

gösterirken, 2003-2004 y›llar aras›nda %10,7 oran›nda artm›flt›r.   
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2004 y›l›nda yurtd›fl›nda uyuflturucu suçuna kar›flan 309 Türk’ün %49,5’i Almanya’da, %7,8’i

K.K.T.C’de, %6,1’i Fransa’da, %5,8’i Bulgaristan’da, %5,5’i Avusturya, %4,9’u Hollanda’da, %3,2’si ‹sviç-

re’de, %1,9’u ‹ngiltere’de, %1,9’u ‹spanya’da, %1,9’u ‹talya’da ve %11,9’u di¤er ülkelerde yakalanm›flt›r.   

Yurtd›fl›nda yakalanan Türklerin %50,5’i eroin,  %20,9’u esrar, %18,5’i kokain, %8,8’i sentetik uyufl-

turucu ve % 0,7’si asetik anhidrit kaçakç›l›¤› suçlar›na kar›flmaktan yakalanm›flt›r.

Almanya’da yaflayan Türk say›s›n›n di¤er ülkelere göre daha çok olmas›  ve bu ülkeye yasad›fl› yol-

lardan giren PKK terör örgütü mensuplar› ile taraftarlar›n›n faaliyetlerini bu ülkede yo¤unlaflt›rmalar›, Al-

manya’da yakalanan vatandafllar›m›z›n say›s›n›n yüksek olmas›nda bafll›ca nedenler olarak gösterilebilir.
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E- Uyuflturucu Kaynakl› Ölüm Olaylar›n›n De¤erlendirilmesi

UNODC tahminlerine göre küresel bazda; 150 milyon esrar, 30 milyon sentetik uyuflturucu, 15 mil-

yon afyon kökenli uyuflturucu (9 milyonu eroin) ve 13 milyon kokain ba¤›ml›s› bulunmaktad›r. 

Dünya Sa¤l›k Örgütünden elde edilen bilgilere göre sa¤l›k bak›m›ndan en ciddi tehlikeye sahip olan

uyuflturucular afyon ve türevleridir. Asya’da uyuflturucudan tedavi görenlerin %67’si, Avrupa’da %61’i,

Okyanusya’da ise %47’si afyon ve türevlerine olan ba¤›ml›l›ktan dolay› tedavi görmektedir. Uyuflturu-

cu maddeler aç›s›ndan göz önünde bulundurulmas› gereken bir di¤er risk ise birden fazla uyuflturucu-

nun ayn› ba¤›ml› taraf›ndan kullan›lmas›d›r. 

2004 y›l›nda Türkiye’de 29 flah›s do¤rudan uyuflturucu madde etkisiyle hayat›n› kaybetmifltir. Ülke-

mizde meydana gelen uyuflturucu madde kullan›m› sonucu meydana gelen ölüm olaylar› incelendi¤in-

de; her ne kadar 2004 y›l›nda bir önceki y›la göre  yaklafl›k 4 kat›na varan bir art›fl meydana gelmiflse

de; di¤er dünya ülkeleriyle k›yasland›¤›nda bu oran düflük kalmaktad›r.

2004 y›l›nda, Türkiye genelinde uyuflturucu madde kullan›m›na ba¤l› olarak afl›r› doz sonucu 23’ü ‹s-

tanbul, 2’si Antalya, 1’i Gaziantep, 1’i Adana, 1’i Nevflehir ve 1’i Mersin ilinde olmak üzere toplam  29 ölüm

olay› meydana gelmifl olup,  afl›r› doz sonucu meydana gelen ölüm olaylar›n›n son befl y›ll›k de¤erlendir-

mesi ve  illere göre da¤›l›m› afla¤›da grafik olarak belirtilmifltir. 2004 y›l›ndaki art›fl›n temel nedeninin, yük-

sek safl›k oran›ndaki bir k›s›m eroin maddesinin kullan›c›ya ulaflmas› olarak de¤erlendirilmektedir. 
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Yukar›da belirtilen rakamlar polis kay›tlar›nda yer alan ölüm olaylar› olup, uyuflturucu kullan›m›ndan

kaynaklanan ve herhangi bir nedenle polis kay›tlar›na girmeyen ölümlerin olabilece¤i göz önüne al›n-

d›¤›nda, bu rakamlar›n daha da yüksek olabilece¤i de¤erlendirilmektedir. 

VII- UYUfiTURUCU MADDE KAÇAKÇILI⁄I ‹LE MÜCADELE FAAL‹YETLER‹

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapmakta olan bir organizasyona dahil kifli veya kifliler kendilerinin

ve ait olduklar› organizasyonun güvenlik güçlerince deflifresini engellemek/zorlaflt›rmak amac›yla, kü-

reselleflen dünyan›n kendilerine sa¤lad›¤› serbest dolafl›m, Internet, cep telefonu, kullan›m› vb. teknik

olanaklar› fazlas›yla kullanmaktad›rlar. Ayn› organizasyona dahil özel ve tüzel kifliler farkl› ülke toprak-

lar›nda faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Özellikle büyük çapl› organizasyonlar›n üretim bölgelerinden

tüketim bölgelerine kadar yap›lanmalar› söz konusudur. Son y›llarda karfl›lafl›lan bir durum da ayn› or-

ganizasyonun birden çok uyuflturucu türüyle ilgilenmesidir. Al›nan istihbari bilgilere göre ülkemizde fa-

aliyet gösteren organizasyonlar, yurtd›fl›ndan üzerinden temin ettikleri sentetik uyuflturucular› eroin ile

takas etmektedirler. 

Bölgemizde faaliyet gösteren uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›; demografik yap›, ta-

rihi, kültürel ve co¤rafi unsurlardan kaynaklanan nedenlerle Balkanlar, Avrupa, Ortado¤u ve Asya’da

yerleflik bulunan kaçakç›larla iletiflim kurarak faaliyet alanlar›n› geniflletmektedir. Bu durum öncelikle

ulusal koordinasyonu daha sonra ise bölgesel ve uluslararas› iflbirli¤i ve koordinasyonu zorunlu k›lmak-

tad›r.

A- Operasyonel Faaliyetler

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ve kaçakç›lar› ile mücadelede, gerek yerel ve gerekse uluslararas›

iflbirli¤inin gereklili¤inin bilincinde olan ülkemiz, yurtiçi ve yurt d›fl›nda çok say›da planl› operasyon ger-

çeklefltirmifltir. Bu operasyonlar sonucunda organizasyonlar›n tüm ülkelerdeki iltisaklar› deflifre edilmifl

ve suç unsurlar› ile yakalanmalar› sa¤lanarak adli makamlara sevk edilmifllerdir.

Planl› operasyonlarda amaç;

- Uyuflturucu madde organizasyonlar›n›n organik yap›s› ve hareket alanlar›n›,

- Organizasyona dahil kiflilerin profillerini,

- Di¤er ülkelerde kurmufl olduklar› ba¤lant›lar›,

- Organizasyona dahil kiflilerin birbirleri ve di¤er organizasyonlar ile iliflkilerini, haberleflme flekil-

lerini,

- Para transfer yöntemlerini deflifre ederek organizasyon flemas›n›,

- Uyuflturucu maddelerin, paketleme flekilleri, zula yöntemlerini,

- Organizasyonlar›n kurye profillerini, modüs operandilerini, 

- Uyuflturucu maddelerin menfle, güzergâh ve hedefini tespit etmek ve organizasyona dahil tüm

flüphelilerin suç unsuru ile birlikte yakalanmalar›n› ve adli mercilere sevkini sa¤lamak ve organizas-

yonun faaliyetlerine son vermektir.

Ay›fl›¤›, Bozk›r, Helezon, Son Tango operasyonlar› uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan organizas-

yonlar›n deflifre edilebilmesi amac›yla  de¤iflik il ve ülkeler ile mücadeleci di¤er kurumlar›n sorumluluk

alanlar›nda faaliyet gösteren organizasyonlara karfl› koordineli ve planl› bir flekilde gerçeklefltirilenler-

den sadece birkaç›d›r.
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• Beyaz Lale Operasyonu

‹stanbul’da yap›lan çal›flmalarda, uluslararas› uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan bir organizas-

yonun varl›¤› tespit edilmifl, bu organizasyonun deflifre edilmesine  yönelik olarak planl› çal›flmalara

bafllan›lm›flt›r. 

Yap›lan çal›flmalar neticesinde 19.04.2004 tarihinde ‹stanbul Atatürk Hava Liman›’nda uyuflturucu

sevk›yat›ndan elde edilen 56.350 euro’ya el konulmufl, olayla ilgili olarak 2 flah›s yakalanm›flt›r. Or-

ganizasyonun uluslararas› ba¤lant›s› ile ilgili olarak Hollanda ve ‹ngiltere makamlar› ile iflbirli¤i yap›l-

m›fl, devam eden çal›flmalarda 12.05.2004 tarihinde Hollanda’da 145 kg eroin maddesi ele geçirilmifl,

olayla ilgili olarak 6 flah›s yakalanm›flt›r.

• Uluslararas› Karapara Operasyonu 

Hollanda Makamlar› ile yap›lan iflbirli¤i neticesinde, ‹zmir- Çeflme Liman›’nda 30.07.2004 tarihinde

gerçeklefltirilen operasyonda, Hollanda plakal› bir otomobilin bagaj›nda bulunan yedek lastik içerisine

zulalanm›fl flekilde uyuflturucudan elde edilen 499.500 euro ele geçirilmifl, olayla ilgili olarak 1 flah›s

yakalanm›flt›r. 

• Porsuk Operasyonu

Jandarma birimleri ile yap›lan iflbirli¤i çerçevesinde Kilis ve ‹skenderun’da 24.03.2004 tarihinde ger-

çeklefltirilen operasyonda; bir araç içerisine gizlenmifl  1.058.160 adet captagon hap ve 84 kilo 735

gram amfetamin maddesi ele geçirilmifltir.

Yap›lan de¤erlendirmede ilgili birimlerin üst seviyede koordineli olarak gerçeklefltirmifl olduklar›

soruflturmalar›n verimlili¤i art›rd›¤› de¤erlendirmektedir.

Bu örnek operasyonlarda görüldü¤ü üzere ulusal ve uluslararas› seviyede kurumlar aras›nda bilgi

ve istihbarat paylafl›m›na dayal› operasyonel iflbirli¤i baflar› grafi¤ini yükseltmektedir.

Ortak çal›flma gruplar›, uluslararas› operasyonel faaliyetlerde büyük bir önem arz etmektedir. Suç

organizasyonlar›na yönelik bilgi de¤ifliminin yüz yüze ve de¤erlendirmelerin beraberce yap›lmas›, konu

ile ilgili eksik kalan hususlar› tamamlamakta,  sonuca giden yolu k›saltmakta ve do¤ru ç›kar›mlara kap›

açmaktad›r. Bu kapsamda ülkemiz, bu tür faaliyetlerin içinde veya merkezinde bizzat yer almaktad›r. 

B- Kontrollü Teslimat

1- Kontrollü Teslimat›n Yasal Boyutu

1988 tarihli “Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakç›l›¤›na Karfl› Birleflmifl Milletler Sözlefl-

mesi” ile tavsiye edilen kontrollü teslimat uygulamas›, ülkemizde 19.11.1996 tarihinde kanunlaflm›flt›r. 

2- Kontrollü Teslimat Uygulamalar›

Uyuflturucu maddenin sa¤lam›fl oldu¤u yüksek kazanç, uyuflturucu madde organizasyonlar›n› ulus-

lararas› boyutta iflbirli¤ine zorlam›flt›r. Bu durum da kendini, uyuflturucu maddeyi üreten/imal eden,

sevk eden ve da¤›tan organizasyonlar fleklinde göstermifltir. Bu noktada da uyuflturucu maddenin

üretildi¤i/imal edildi¤i yerden kullan›c›s›na ulafl›ncaya kadar ulusal ve uluslararas› boyutta takip imkan›

sa¤layan kontrollü teslimat uygulamas›, önemli bir polisiye mücadele takti¤i olarak karfl›m›za ç›kmak-

tad›r.  
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Son y›llardaki kontrollü teslimat uygulamalar›n›n y›llara göre da¤›l›m› incelendi¤inde kontrollü tes-

limat say›lar›n›n 11 ile 14 aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir. Kontrollü teslimat uygulamalar›n›n yurt içi

ve yurtd›fl› da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda da yine kontrollü teslimat uygulama say›lar›nda düzenli bir seyir iz-

lendi¤i görülmektedir. 

Gerçeklefltirilen kontrollü teslimat uygulamalar› ülke içerisinde birden fazla ili kapsamakta olup,

uluslararas› kontrollü teslimat uygulamalar› ise genellikle birkaç ülkenin iflbirli¤inde yürütülmektedir. 

Ülkemiz ile kontrollü teslimat uygulamas› gerçeklefltiren di¤er ülkelerin y›llara göre da¤›l›m› incelen-

di¤inde son y›llarda AB ülkeleri ile kontrollü teslimat uygulamalar›n›n artt›¤› görülmektedir. 
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C- Uluslararas› ‹flbirli¤i

Ülkemiz, uyuflturucu ile mücadeleyi bir insanl›k suçu olarak kabul etmekte ve politikas›n› da buna

göre flekillendirmektedir. Bu itibarla, uyuflturucu kullan›m› aç›s›ndan hedef ülke olmamas›na ra¤men,

uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede aktif rol oynayarak bölgesel çapta operasyonel toplan-

t›lar ve konferanslar düzenlemektedir. 

Bu toplant› ve konferanslar, farkl› ülkelerin mücadeleci kurumlar›n›n temsilcilerini bir araya getirmek-

te ve uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede iflbirli¤i ve etkinli¤i art›rmaktad›r:  

1- 2004 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Uluslararas› Konferanslar

• Sentetik Uyuflturucular Hakk›nda Uluslararas› Eylem Plan› Toplant›s›

Ülkemiz öncülü¤ünde, sentetik uyuflturucular›n kaçakç›l›¤› güzergâh›nda bulunan ülkelerin

kat›l›m›yla, bu maddelerin kaçakç›l›¤›na karfl› ortak mücadele stratejileri ve eylem planlar›n›n belirlen-

mesi amac›yla ülkemizde bir toplant› gerçeklefltirilmifltir.

Bölgesel düzeyde sentetik uyuflturucular›n arz› ile, mücadelenin çok daha etkin bir flekilde yap›labil-

mesi için sentetik uyuflturucular›n (captagon, ecstasy) hedef, transit ve menflei ülkeleri olan Almanya,

Hollanda, Belçika, Bulgaristan, Romanya, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleflik Arap Emirlikleri, Lübnan ve

Ürdün’den yasad›fl› uyuflturucu maddelerle mücadele eden birimlerin temsilcileri ile ‹NTERPOL, SECI

ve EUROPOL gibi kurulufllardan görevlilerin kat›l›mlar› ile 22-23 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda ‹stan-

bul’da ‘Sentetik Uyuflturucular Hakk›nda Uluslararas› Eylem Plan› Toplant›s›’ düzenlenmifltir. Toplan-

t›ya 29’u yabanc› olmak üzere toplam 80 kifli kat›lm›flt›r.  

• Eroin, Kimyasallar ve Kara Para Aklama Hakk›nda Uluslararas› Giriflimler Konferans›

Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Baflkanl›¤› ve Amerika Birleflik Devletleri Uyufl-

turucu ile Mücadele Teflkilat› (DEA) iflbirli¤i çerçevesinde, 28-29 Eylül 2004 tarihlerinde ‹stanbul’da,

"Eroin, Kimyasallar ve Karapara Aklama Hakk›nda Uluslararas› Giriflimler Toplant›s›” düzenlenmifltir. 
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Söz konusu toplant›ya Afganistan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, Yu-

nanistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye, Uk-

rayna, ‹ngiltere, ABD ve Özbekistan ülkeleri ile Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

ve Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Giriflimi (SECI) olmak üzere 19 ülkeden ve uluslararas› 2 organizasyon-

dan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Bu toplant›n›n amac›, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede ‘Nas›l Baflar›l› Olabiliriz?’ soru-

su çerçevesinde iflbirli¤ini art›rmak, uyuflturucu ile mücadele çal›flmalar›nda  asgari standartlar› yaka-

lamak ve uyuflturucu flebekeleri üzerinde sürekli çal›flmalar yaparak önlemler almak olmufltur.

2- 2004 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Uluslararas› Operasyonel Toplant›lar

Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤›, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organi-

zasyonlar› ile ilgili olarak birçok operasyonel toplant› organize etmifltir.

Bahse konu toplant›lar ile uyuflturucu madde tehdidine karfl› bölgesel düzeyde gerçeklefltirilecek

operasyonel çal›flmalar›n alt yap›s› ile, çal›flma gruplar› oluflturulmufl ve karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bu-

lunulmufltur.

Bu toplant›lardan en önemlisi  14.12.2004 tarihinde Ankara’da düzenlenen  ‘Bölgesel Operasyonel

‹flbirli¤i Toplant›s›’ d›r. Bu toplant›da Avrupa ülkelerine uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan ve bölge-

sel düzeyde flekillenmifl genifl ölçekli organizasyonlara karfl› al›nacak önlemler de¤erlendirilmifltir. Söz

konusu toplant›ya, ço¤unlu¤unu Balkan  ve Ortado¤u ülkelerinin oluflturdu¤u 10 ülkeden 26 temsilci ka-

t›lm›flt›r. 

D- E¤itim

TADOC taraf›ndan uyuflturucu madde suçlar› alan›nda 2004 y›l›nda do¤rudan ve dolayl› (bir k›sm› nar-

kotik alan› ile ilgili olan) olarak birçok e¤itim faaliyeti düzenlenmifltir. Bu e¤itim programlar› ulusal ve ulus-

lararas› düzeyde olmakla birlikte, programlar temel ve uzmanl›k e¤itimi olarak planlamas› yap›lm›flt›r. 

2004 y›l›nda TADOC’ta düzenlenen 24 do¤rudan ve 21 dolayl› Uyuflturucu Madde Suçlar› E¤itim

Program› ile ulusal ve uluslararas› iflbirli¤inin gelifltirilmesi de hedeflenmifltir. 

Bu e¤itim programlar› daha çok arz›n azalt›m›, talep azalt›m›, organize uyuflturucu madde suçlar›,

suç istihbarat analizi, sentetik uyuflturucular, muhbir ve gizli görevli kullan›m›, kontrollü teslimat, uyufl-

turucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede polis teknik ve taktikleri alanlar›nda yo¤unlaflm›flt›r.   

Bu e¤itim faaliyetlerinin, son y›llarda ülkemizde meydana gelen uyuflturucu madde yakalamalar›n-

daki art›flta ve organizasyonlar›n çökertilmesine yönelik profesyonel çal›flmalarda etkili bir rol oynad›¤›

de¤erlendirilmektedir. 
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2004 YILI POL‹S-JANDARMA-GÜMRÜK UYUfiTURUCU MADDE 

YAKALAMA ‹STAT‹ST‹KLER‹

2004 YILI POL‹S-JANDARMA-GÜMRÜK UYUfiTURUCU 

MADDE YAKALAMA ‹STAT‹ST‹KLER‹ (GENEL TOPLAM)
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VIII- TÜRK‹YE UYUfiTURUCU VE UYUfiTURUCU BA⁄IMLILI⁄I ‹ZLEME MERKEZ‹ (TUB‹M) VE 

TUB‹M’‹N MADDE KULLANIMI VE BA⁄IMLILI⁄I ‹LE MÜCADELE KAPSAMINDA YÜRÜTTÜ⁄Ü 

ÇALIfiMALAR

A- Amaç ve Tan›m

Madde Kullan›m› ile mücadele alan›nda, madde kullan›m›, ba¤›ml›l›¤› ve sonuçlar› hakk›nda karfl›-

laflt›r›labilir, güvenilir ve objektif bilgi toplanmas›, analizi ve kullan›m› amac›yla kurulan Avrupa Uyufltu-

rucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi (EMCDDA)’ne Türkiye’nin de kat›l›m›na karar verilmifl-

tir. Bu karar do¤rultusunda EMCDDA Ulusal Temas Noktas› olarak Emniyet Genel Müdürlü¤ü KOM

Daire Baflkanl›¤› bünyesinde teknik, personel ve di¤er koflullar aç›s›ndan ideal ortam yaratan

TADOC’un bildirilmesi uygun görülmüfltür. 

26 A¤ustos 2004 tarihinde Avrupa Birli¤i Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i ve Emniyet Genel Müdür-

lü¤ü taraf›ndan EMCDDA’ye üyelik anlaflmas› parafe edilmifltir.

Bu do¤rultuda Ulusal Temas Noktas›n›n sorumluluklar›n› yerine getirmek ve madde kullan›m› ile

mücadele eden kurum ve kurulufllar aras›nda iflbirli¤i ve eflgüdümü sa¤layarak mücadeleyi tek merkez-

den disiplinli olarak yürütmek üzere TADOC bünyesinde Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›-

¤› ‹zleme Merkezi (TUB‹M) kurularak faaliyetlere bafllam›flt›r.

EMCDDA, Türkiye ile olan iliflkilerine verdi¤i de¤eri ve bu alandaki çal›flmalar›m›za olan ilgisini gös-

terme niyetiyle, bölge ülkelerine yapaca¤› ilk e¤itim program›n› 28 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri aras›n-

da “Reitox Akademisi ve Tacis Ulusal Temas Noktas› Kurulum E¤itim Program›” ad› alt›nda

TADOC/TUB‹M’de EMCDDA e¤iticileri ile birlikte, bölge ülkelerinden kat›lan (50) kiflilik bir grup ile ger-

çeklefltirmifltir.

Bu toplant›yla efl zamanl› olarak Kurumsal Temas Noktalar›m›zla 10-12 Kas›m 2004 tarihleri aras›n-

da ikinci bir Türkiye de¤erlendirme toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. 
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Bilindi¤i gibi insan sa¤l›¤›n› ciddi flekilde tehdit etmekte olan madde kullan›m›, günümüzün en

önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlar›ndan birisi durumundad›r. Ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerle müca-

dele konusunda, konunun sosyal boyutu da göz önünde bulunduruldu¤unda, ilgili kurum ve kuruluflla-

r›n iflbirli¤i çal›flmalar›n› artt›rmalar› gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

EMCDDA Ulusal Temas Noktas›n›n ifllevinin ve ulusal alanda yürüttü¤ü faaliyetlerinin di¤er kurum-

lara tan›t›lmas› ve TUB‹M’de çal›flan personelimizin bilimsel aç›dan bilgilerini artt›rabilmeleri amac›yla,

10-14 Mart 2004 tarihleri aras›nda Antalya’da düzenlenen 1. Ulusal Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Kong-

resi’ne kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Baflkanl›¤›m›z TADOC/TUB‹M koordinesinde, ‹l Birimlerimizde çal›flan 154 personele, Madde Kul-

lan›m› ile Mücadele E¤iticilerin E¤itimi Program› verilmifltir. Bu e¤itimlerden biri  22-Kas›m-02 Aral›k

2004 tarihleri aras›nda ‹l ‹rtibat Noktalar›m›zda görevli 27 kat›l›mc› ile gerçeklefltirilmifltir.

E¤itim programlar›na kat›lm›fl olan uzman görevlilerimiz ‹l ‹rtibat Noktalar›n› oluflturmakta olup, ‹l

Milli E¤itim ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nde görevli ilgili uzmanlar›n da deste¤iyle lise ve dengi okul ö¤retmen

ve ö¤rencilerine, ö¤renci velilerine, ceza ve tutuk evleri personeline, talep halinde di¤er kitlelere de yö-

nelik madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› konusunda fark›ndal›k düzeyini artt›r›c› konferans, panel gibi et-

kinlikler düzenlemektedirler.
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Uluslararas› platformda madde kullan›m›n›n boyutlar›n› görebilmek ve mücadele faaliyetlerinin na-

s›l yürütüldü¤ü konusunda bilgi sahibi olmak aç›s›ndan, 18 ‹l ‹rtibat Noktas› personelimizin kat›l›m› ile,

06-10 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Avrupal› uzmanlar›n e¤itici deste¤iyle “Talep Azalt›m› E¤itim Prog-

ram›” gerçeklefltirilmifltir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile koordineli olarak, ülke genelinde düzenlenen yaz gençlik

kamplar›nda ve antrenör e¤itim kurslar›nda madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› konusunda bilgilendirme ça-

l›flmalar› yap›lmaktad›r. Özellikle 2004 y›l› yaz dönemi içerisinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ta-

raf›ndan düzenlenen Gençlik Kamplar›’na kat›lan 10.000’in üzerindeki gencimize yönelik, Baflkanl›¤›-

m›z ‹l Teflkilatlar› yap›lanmas›nda yer alan Madde Kullan›m› ile Mücadele Uygulama ve ‹rtibat Birimi (‹l

Temas Noktas›) personeli ile koordineli olarak e¤itim verilmifltir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile birlikte yürütülen di¤er bir çal›flma ise; Antrenör Yetifltirme

Kurslar›na kat›lanlara verilen madde kullan›m›n›n önlenmesine yönelik e¤itim faaliyetleridir. 

Bu e¤itim faaliyetlerinde amaçlanan, sporcu gençler yetifltirecek olan antrenörlerin özellikle doping

maddelerinden ve di¤er ba¤›ml›l›k yap›c› maddelerden gençleri nas›l uzak tutabilecekleri konusunda

bilgilenmelerini sa¤lamakt›r. Bu güne kadar 1000’e yak›n antrenör ilgili e¤itime kat›lm›flt›r.
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ü ile ortaklafla yürütülen bir proje dahilinde yap›lan e¤itim faaliyet-

leri içerisinde madde kullan›m›n›n önlenmesine yönelik slogan ve k›sa metrajl› film senaryosu yar›flma-

lar› düzenlenmifltir. Bu yar›flmalar›n de¤erlendirme aflamas› devam etmektedir.

Benzer flekilde önleme kampanyalar› kapsam›nda ilk örne¤i Bilgi Üniversitesi’nde gerçeklefltirilmifl

olan, “NODO” isimli, madde kullan›m›n› ve ba¤›ml›l›¤›n› önleme gençlik kulübünün di¤er üniversiteler-

de de yap›land›r›lmas› faaliyetleri sürdürülmektedir. Eskiflehir Üniversitesi ile ortak proje çal›flmalar› de-

vam etmektedir.

“Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi Kurulmas› ve Ulusal Uyuflturucu
Stratejisi Oluflturulmas› ve Uygulanmas›” AB Efllefltirme Projesi tan›t›m program› 27 Ocak 2005 tari-
hinde, ‹spanyol Büyükelçisi, Avrupa Birli¤i Komisyonu Türkiye Temsilcisi, ‹çiflleri Bakan›m›z, Aileden
Sorumlu Devlet Bakan›m›z, Milli E¤itim Bakan›m›z ve Emniyet Genel Müdürümüz ve di¤er kurum üst
düzey kat›l›mc›lar›yla Emniyet Genel Müdürlü¤ü toplant› salonunda gerçeklefltirilmifltir. 

Ulusal Temas Noktas›n›n ifllerlik kazanmas›yla birlikte madde kullan›m› ulusal profili tam olarak or-
taya ç›kacak ve bu yöndeki mücadelemiz bir kat daha güçlenecektir. Halen ciddi boyutlarda bir madde
kullan›m› sorunu yaflamayan ve bu haliyle dünya ülkelerinin hayranl›¤›n› kazanan ülkemizde amaç, ulu-
sal kullan›c› profilimize dayanarak risk guruplar›m›z› tespitle bunlara yönelecek tehlikeleri önleyip, kul-
lan›m sorununu kontrol alt›nda tutmaya ve ortadan kald›rmaya çal›flmakt›r.

B- Madde Kullan›m› Formu (U Formu) Verilerinin De¤erlendirilmesi
Bir sorun ile bafla ç›kman›n ilk koflulu verili sorunun do¤ru tan›mlanmas›d›r. Bu noktadan hareket-

le, madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤›na yönelik müdahale, önleme ve rehabilitasyon çal›flmalar› ile yasal
uygulamalar›n düzenlili¤i ve ifllevselli¤i her fleyden önce sorunun do¤ru tan›mlanm›fl olmas›na ba¤l›d›r.
Bu anlay›fl do¤rultusunda;
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Uyuflturucu madde kullanmaktan dolay› haklar›nda yasal ifllem yap›lan flah›slar›n genel bir profilini
ortaya ç›karabilmek için, KOM Daire Baflkanl›¤›nca 1995 y›l›nda haz›rlanan 21 maddelik “Madde Ba-
¤›ml›l›¤› Soru Formlar›” ilk olarak 1996 y›l›nda ‹l Birimlerine da¤›t›lm›flt›r. Kullan›lmakta olan form 2003
y›l› ikinci yar›s›nda gelifltirilerek, madde kullan›c›lar›n›n yakaland›klar› andaki profillerinin tespitini amaç-
layan 31 maddelik F3 Formu oluflturulmufltur. 2004 y›l› içinde ise, F3 Formunun gelifltirilmesiyle mad-
de kullan›c›lar›n›n maddeye bafllama nedenlerini ve kullan›ma bafllad›klar› s›radaki durumlar›n› ve
madde kullan›m›na bafllad›ktan sonra nelerin de¤iflti¤ini de sorgulayan U Formuna geçilmifltir.  

Bu çal›flmada “madde” ile kastedilen; beyin ifllevlerini ve tüm bedensel yap›lar› etkileyerek, zaman-
la organ sistemlerinde kal›c› de¤iflikliklere yol açan, ruhsal ve davran›flsal sorunlar oluflturan, yaflam
için gerekli olmayan, do¤al ya da yapay, sahte bir iyi olufl hali ortaya ç›karan tüm maddelerdir. 

“Ba¤›ml›l›k” ile kastedilen; sahte bir iyi olufl hali ortaya ç›karan maddelerin, belirgin bir etkiyi elde et-
mek için al›nmas› sürecinde ortaya ç›kan bedensel, ruhsal ya da sosyal sorunlara karfl›n, madde al›-
m›n›n devam etmesi ve maddeyi alma iste¤inin durdurulamamas› durumudur (Do¤an ve Ar›kan, 1998).

Söz konusu formlarda, madde kullan›c›lar›n›n sosyo-ekonomik ve kültürel durumlar› incelenmifltir.
Ancak formlar gönüllülük esas›na göre dolduruldu¤undan y›l içerisinde hakk›nda uyuflturucu madde
kullanmaktan ifllem yap›lan kifli say›s› ile anketi yan›tlayan kifli say›s› eflit miktarda olmamaktad›r. Mad-
de kulland›¤›n› kabul etmek, sosyal olarak kabul görmedi¤i gibi, yasal bir tak›m yapt›r›mlar› da içermek-
tedir. Araflt›rmalar, kiflilerin madde kulland›klar›n› sözel olarak rapor ederken, baz› bilgileri saklad›kla-
r›n› göstermektedir. Dolay›s›yla bu oran›, “madde kullananlar›n say›s›” olarak de¤il, “madde kulland›¤›-
n› rapor edenlerin” say›s› olarak kabul etmek gerekmektedir. 

Bu araflt›rman›n temel hedefi, madde kullanmaktan dolay› haklar›nda yasal ifllem yap›lan flah›slar›n
genel bir profilini ortaya ç›karabilmektir, dolay›s›yla Türkiye profili araflt›rmas› de¤ildir. Fakat bilimsel
de¤er içeren pek çok çal›flma ile sonuçlar› bak›m›ndan örtüflmektedir. 

Madde kullan›m› formunun uygulanmas› ve verilerin toplanmas›nda ‹l Temas Noktalar›nda çal›flan per-
sonelin (‹LTEM), ‹LTEM Koordinatörü Dilek AYHAN’›n, istatistiksel verilerin haz›rlanmas›nda ‹statistikçi Öz-
lem ALTINDAL’›n, verilerin yorumlanmas›nda Psikolojik Dan›flman Mesud YILMAZ’›n, Sosyal Hizmet Uz-
man› Bülent ÖZCAN’›n ve biliflim deste¤i sa¤layan Emrah Ömer DEM‹R’in katk›lar› bulunmaktad›r.

1- Cinsiyeti

Grafik-1: Madde Kullananlar›n Cinsiyet Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Madde kullan›c›lar›n›n cinsiyete göre da¤›l›m› Tablo 1’de verilmifltir. Buna göre madde kullananla-
r›n % 3’ünün kad›n; %97’sinin ise erkek oldu¤u görülmektedir. Madde kullan›m›n›n kad›nlar aras›nda
az görülmesinin nedeni olarak; Türk toplumunda kad›nlar›n madde kullanmalar›n›n hofl görülmemesi,
illegal madde kullan›m›n›n toplumun genelinde gerek ba¤›ml›l›k oluflturma riski gerekse yasal yapt›r›m-
lar› olmas›n›n tehlikeli görülmesi gibi sebeplerle kad›nlar›n sosyokültürel olarak daha az alkol ve mad-
de kullan›m›na yönelmeleri, illegal madde ticaretine ve kullan›m›na yönelmemeleri gösterilebilir.

Erkek Kad›n Toplam

890 32 922
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Madde kullan›m›nda kad›nlar›n daha çok çeflitli sa¤l›k kayg›lar›yla reçeteye tabi ilaç suistimaline yönel-

dikleri fakat fark›nda olmad›klar› veya önemsemedikleri bir tür ba¤›ml›l›k gelifltirdikleri düflünülmektedir. 

2- Anketi Yan›tama Yafl›

(*) Yafl gruplamas› EMCDDA’in standard›na uygun olarak düzenlenmifltir.

Grafik-2: Madde Kullananlar›n Anketi Yan›tlama Yafl› (*) Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Kat›l›mc›lar›n yafl gruplar›na göre da¤›l›m› Tablo 2’de gösterilmifltir. Buna göre, çal›flmada yer alan
kiflilerin 20 ile 29 yafllar› aras›nda daha yo¤un oldu¤u görülmektedir. Bu tablo bize madde kullan›m›n-
da genel risk gruplar› hakk›nda bilgi vermektedir. Bir sonraki tabloda madde ilk deneme yafl›n›n da ben-
zer aral›kta yo¤unlaflt›¤› görülmektedir (15-24 yafl aral›¤›). Bu verinin, madde kullan›m›na bafllama ile
madde ile ilgili bir suça kar›flma aras›ndaki periyodu göstermesi aç›s›ndan anlaml› oldu¤u söylenebilir. 

3- ‹lk Kullan›m Yafl›

(*) Yafl gruplamas› EMCDDA’in standard›na uygun olarak düzenlenmifltir.
Grafik-3: Madde Kullananlar›n ‹lk Kullan›m Yafl› Faktörüne Göre Da¤›l›m›

<15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + Bilinmeyen Toplam

1 81 192 192 133 111 79 54 38 17 17 5 2 922

<15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 + Bilinmeyen Toplam

147 259 254 96 79 41 12 10 4 4 1 1 14 922
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Tütün, alkol ve di¤er psikoaktif maddelere bafllama yafl› genellikle ergenlik ya da genç eriflkinlik dö-

nemidir (Lanier C.A ve Di¤erleri 1998 akt: Kaya ve Çilli, 2002). Bu döneme rastlayan üniversite y›llar›,

ergenli¤in karmaflas›na ek olarak evden ve aileden ayr›lma, yeni bir çevreye uyum, bir mesle¤e aday

olma ve ifl bulmaya iliflkin belirsizlikler gibi birçok sorunlar›n oldu¤u y›llard›r. Bu sorunlara ba¤l› geliflen

afl›r› stresin, üniversite ö¤rencilerinde tütün, alkol ve madde kullan›m›n› art›rd›¤› ileri sürülmüfltür (Hong

& Giannakopaulos 1994 akt: Kaya ve Çilli, 2002).

Çal›flmaya kat›lanlar›n ilk kullan›m yafl›na göre da¤›l›m› Tablo 3’te verilmifltir. Madde ilk kullan›m ya-

fl› olarak %29 ile 15-19  ve %28 ile 20-24 yafl aral›¤›nda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu kitle ayn› za-

manda birimlerimizce a¤›rl›kl› olarak önleme faaliyetlerinin yönlendirildi¤i kitledir. Ancak bu soru alt›n-

da elde edilen veri için “madde” tan›mlamas›n›n sigara, alkol ve uçucu maddeleri ayr›flt›ran bir özelli¤i

bulunmamaktad›r. Bu veri kayb› 2005 formunda giderilmifltir. 

4- E¤itim Düzeyi (Madde Kullan›m Öncesi)

Grafik-4: Madde Kullananlar›n Madde Kullan›m Öncesi E¤itim Düzeyi Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

E¤itim düzeyine iliflkin anket sorusuna verilen yan›tlar›n madde kullan›m› öncesine göre da¤›l›m›

Tablo 4’te verilmifltir. Madde kullan›c›lar›n›n e¤itim düzeylerinin ilk ve orta ö¤retimde (ilkö¤retimde) yo-

¤unlaflt›¤› görülmektedir. E¤itim düzeylerini madde kullan›m öncesi ve sonras›na göre de¤erlendirdi¤i-

mizde ise anlaml› bir de¤ifliklik gözlenmemifltir. Yap›lan bu çal›flmada, madde kullan›c›lar›n›n e¤itim du-

rumlar›na ait veriler, KOM Daire Baflkanl›¤›n›n daha önceki y›llardaki raporlar›na ait verilerle benzerlik

göstermektedir. 

E¤itimde ilkö¤retimin zorunlu k›l›nmas›ndan ötürü ülkemiz genelinde ilkö¤retim düzeyinde okullafl-

Okur-yazar de¤il Okur yazar ‹lkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Lisans üstü Bilinmeyen Toplam

54 57 396 147 133 17 13 1 104 922
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ma oran›n›n yüksek oldu¤u görülmektedir (MEB verisi, 2004).  Ancak ilkö¤retim sonras› e¤itimin zorun-

lu olmay›fl›, kiflilerin ö¤retim seçme s›navlar›ndaki baflar›s›zl›klar› sebebiyle meslek seçimine erken yö-

nelmeleri, yeterli mesleki rehberlik faaliyetlerinden yoksun olunmas› sebebiyle, ailelerin popüler mes-

lek gruplar›na yönlendirmesi gibi nedenlerden ötürü bu tablodaki verilerde yo¤unluklu olarak e¤itim dü-

zeyi ilkö¤retimde görülmektedir. 

E¤itim düzeyinin yüksek olmas›n›n madde kullan›m›n› engelledi¤ine iliflkin bir kan› bulunmaktad›r.

Kokainin fiyat› sebebiyle özellikle üst sosyo-ekonomik düzeyde kullan›m›n›n yayg›n oldu¤u, uçucu

maddelerin son y›llarda özellikle sokakta yaflayan/çal›flan çocuklar aras›nda yayg›n olarak kullan›ld›¤›

bilinmektedir. Ancak yukar›da say›lan nedenlerden ötürü e¤itim düzeyi tablosundaki verilerin madde

kullan›c›lar›n› tan›mlamada tek bafl›na ay›r›c› bir faktör olmad›¤› düflünülmektedir.

5- Medeni Hali

Grafik-5: Madde Kullananlar›n Madde Kullan›m Öncesi Medeni Hallerine Göre Da¤›l›m› 

Anketi dolduranlar›n, madde kullan›m öncesi % 52’si bekar, % 27’sinin evli, % 3’ü boflanm›fl oldu-

¤u görülmektedir. Madde ilk deneme yafl›n›n 15-24 yafl aral›¤›nda yo¤unlaflt›¤› görülmektedir (bkz:Tab-

lo-3). Ülkemiz için bu yafl aral›¤› k›rsal alanda evlenme ça¤› iken flehir merkezinde evlenme öncesi dö-

nemdir. Bu süreç madde kullan›m öncesi ve sonras› medeni hal tablosuna da yans›maktad›r. Ancak

anlaml› bir geçifl gözlenmedi¤inden burada yer verilmemifltir.

6- Yaflam Ortam›

Madde kullan›c›lar›n›n yaflam ortam›na göre da¤›l›m› Tablo 6’da verilmifltir. Buna göre madde kul-

lan›c›lar›n›n % 68’inin ailesiyle; %15’inin arkadafllar› ile % 13’ünün yaln›z yaflad›¤› görülmektedir. Aile-

nin hangi ifllevlerinde problem yafland›¤›n›n araflt›r›lmas›, büyük ço¤unlu¤u ailesiyle yaflayan ve buna

Bekar Evli Boflanm›fl Efli vefat etmifl Di¤er Bilinmeyen Toplam

476 246 28 1 2 169 922
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ra¤men madde kullanan kiflilerin tekrar topluma kazand›r›lmas› veya kullan›m›n engellenmesine yar-

d›mc› olacakt›r. Bu veri bizlere aile faktörünün önemini birkez daha göstermektedir.

Grafik-6: Madde Kullananlar›n Yaflam Ortam› Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

7- Kiflinin Aile Durumu

Grafik-7: Madde Kullananlar›n Aile Durumu Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Bu veri, bir önceki tabloda yaflam ortam›n› ailesiyle fl›kk›n› iflaretleyenlerin haricindekileri kapsa-
maktad›r. Grubun %86’s› (n=248) ailesi oldu¤u halde ailesiyle birlikte yaflamamaktad›r. Ayn› grubun sa-
dece %10’luk k›sm› (genel grup içinde %3) ailesinin olmad›¤›n› belirtmektedir ve bunlar›n sokakta ya-
flayanlar grubundan olmalar› mümkündür.

Arkadafllar›yla veya yaln›z yaflayanlar›n, ailenin yerine geçen grup yaflant›s› içerisinde ne tür bir ilifl-
ki ve iletiflim yaflad›klar›n›n araflt›r›lmas› ile, madde ba¤›ml›lar›n›n yaln›z, kimsesiz, psikopat kiflilik özel-
likleri tafl›yanlar aras›ndan ç›kt›¤› genel kan›s›n› aç›klayabilece¤i düflünülebilir.

Ailesiyle Arkadafllar›yla Yaln›z Di¤er Bilinmeyen Toplam

629 142 121 15 15 922

Ailem var Ailem yok Bilinmeyen Toplam

248 30 13 291
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8- Maddeyi Kullan›m Nedeni

Grafik-8: Madde Kullananlar›n Maddeyi Kullan›m Nedenine Göre Say›sal Da¤›l›m› 

Madde kullananlar›n maddeye bafllama nedeni olarak gördükleri de¤iflkenlerin da¤›l›mlar› Tablo

8’de verilmifltir. 

922 kiflinin tabloda bulunan her nedeni iflaretleyebilece¤i göz önüne al›narak; madde kullan›c›lar›-

n›n maddeyi kullanma nedenlerinin en bafl›nda merak, ikinci s›rada arkadafl etkisi ve ard›ndan kiflisel

ve aile sorunlar› gelmektedir.

Bu grafikte dikkati çeken, Tablo-14’de verilen verileri de göz önünde bulunduruldu¤unda,  arkadafl

gruplar›n›n bask›s› alt›nda tan›fl›lan maddeyi merak ederek kullanman›n çok s›k oldu¤u düflünülmekte-

dir.

Madde kullan›m›nda a¤›rl›kl› olarak “merak” ö¤esinin yer alma nedeninin, yeni oluflan madde trend-

lerine veya madde kullan›m› konusunda henüz bir alt kültür oluflmamas›na ba¤l› olarak geliflen, mad-

de etkisine iliflkin say›s›z yanl›fl inan›fl ve beklentilerin oldu¤u düflünülmektedir.

Madde kullan›m nedeni olarak  ikinci s›rada “arkadafl” yer almaktad›r. Gençlerin bu tür al›flkanl›kla-

r› edinmesinde arkadafl guruplar›n›n bu davran›fl› onayl›yor olmas›n›n önemi aç›kt›r. Grup, etkileflim ve

iletiflim içinde olan birden fazla insan›n bulundu¤u en küçük toplumsal birimdir. Alt kültürde grup ruhu-

nun ve yap›s›n›n etkisi alt›nda, bireyle grubun öteki bireyleri aras›nda yaflanan süreçler, alkol ve mad-

de kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› davran›fl›n› oluflturur. Grup içinde bulunmaktan mutlu olan, içinde bulundu-

¤u ortamda rol ve yer sahibi olan kifli alkol ya da madde kullan›m›n› ya da ba¤›ml›l›¤› bir sayg›nl›k sim-

gesi olarak kabul eder (Köknel, 2001).

Araflt›rmam›zda madde kullan›m nedeni olarak  üçüncü ve dördüncü s›rada kiflisel ve ailevi prob-

lemler yer almaktad›r. Yap›lan bir çal›flmada, madde deneyen ve kullanan gruplarda “Sorunlar› olan ki-

Merak Aile Etkisi Arkadafl Etkisi E¤lence Amaçl› Aile Sorunlar› Kiflisel Sorunlar Tuzak Bilinmeyen

Toplam 491 22 355 93 146 215 16 6
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fliler uyuflturucu/uyar›c› madde kullan›rlar” görüflüne madde kullanmayanlara göre anlaml› düzeyde da-

ha fazla s›kl›kta kat›lma, gerçe¤e uygun bir bulgu olarak de¤erlendirilmifltir. Bu bulguyu destekler ma-

hiyette daha önce yap›lm›fl bir araflt›rmada alkol ve madde tüketiminin boflanm›fl ya da ayr› yaflayan,

iflsiz olan, sorunlar› olan bireylerde daha s›k oldu¤u bildirilmifltir (Royo-Bordonada MA. ve Di¤erleri,

1997). 

Her madde kullan›c›s›n›n bir bahanesi vard›r. Bu davran›fl belirgin olarak sigara ve alkolde görün-

mesine ra¤men di¤er maddeler için bu kadar belirgin ve fark edilir olmamaktad›r. Ancak bizim çal›flma-

m›zda “sorunlar› olan kifliler madde kullan›r” nedeninin madde kullan›m›na bafllamada “belirgin ne-

den/itici güç” olmad›¤› görülmektedir. Bu ba¤lamda; ifllevlerini yeterince gerçeklefltiremeyen ailenin ye-

rine edinilen arkadafllar›n da, problemlerin çözümünde yeterince ifllevsel olmad›¤›, aksine merak ve ar-

kadafl yoluyla edinilen madde kullan›m›n›n getirdi¤i yeni biyopsikososyal problemlerin olufltu¤u düflü-

nülebilir.

9- Kiflinin Gelir Düzeyi

Grafik-9: Madde Kullananlar›n Gelir Düzeyi Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Düzenli gelire sahip olan 778 kiflinin y›ll›k gelir düzeyleri Tablo-9’da verilmifltir. Gelir düzeylerinden

de anlafl›laca¤› üzere madde kullan›c›lar›n büyük ço¤unlu¤unun düflük ve orta sosyo-ekonomik düze-

ye sahip kifliler oldu¤u görülmektedir. (Ayl›k ortalama gelir 730 YTL) Ancak ülkemizin sosyo-ekonomik

düzeyi de bu tablodan çok farkl› de¤ildir ve iflsizlik oran› hala yüksektir. Bu soru maddesi, anketi yan›t-

layanlar›n madde kullan›m› veya ticaretinden ötürü yakalama yap›l›p yap›lmad›¤›n› ölçmemekle birlik-

te, görünen odur ki; anketi yan›tlayanlar madde ticaretinden beklenen veya vaat edilen yüksek gelir se-

viyesini veya maddi refah› elde edememifllerdir.

Ayr›ca tablodaki <500 ile 1999 YTL (ayl›k gelir ortalamas› 100 YTL) gelir seviyesine sahip toplam

75 kiflinin soruyu yanl›fl anlamalar›ndan ötürü toplam y›ll›k gelir yerine, ayl›k gelirlerini belirtmifllerdir.

Ancak bu tabloyu de¤ifltiren bir veri de¤ildir.

Y›ll›k Toplam Gelir Düzeyi (YTL)

<500 500-999 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-3999 4000-4999 5000-9999 10000-14999 15000+ Bilinmeyen Toplam

5 23 25 22 51 115 72 243 87 81 54 778
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10- Madde Kullan›m Süreci (Seyri)

Grafik-10: Madde Kullanan›m Süreci (Seyri) Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Bafllama s›ras›na göre kullan›lan maddeler incelendi¤inde elde edilen bu verinin belirgin olarak

madde kullan›m›nda izlenen geçiflleri gösterdi¤i düflünülmektedir. ‹lk kullan›ma bafllan›lan maddeler

içerisinde sigara % 91, ikinci kullan›ma bafllan›lan maddeler içerisinde alkol % 55, ve üçüncü kullan›-

ma bafllan›lan maddeler içerisinde ise Esrar/Marihuana’n›n % 75 oranla kendi gruplar› içerisinde en

yüksek olduklar› görülmektedir. ‹lk kullan›lan madde olarak alkolü belirtenlerin oran› ile esrar› belirten-

lerin oran› birbirine yak›nd›r (%3, n=30),  di¤er maddeler için belirgin bir geçifl izlenmemifltir. Ancak bafl-

lama s›ras›na göre ilk kulland›¤› madde ile flu an kullanmakta oldu¤u madde k›yasland›¤›nda ise siga-

raya bafllayan grubun (n=842) %77’sinin esrar, %7’sinin eroin kullan›m›na devam etti¤i; ilk kulland›¤›

madde alkol veya esrar  olan gruba ise belirgin olarak herhangi bir madde kullan›m›na geçifl görülme-

di¤i elde edilmifltir. Tütün ve alkol kullan›m›n›n bir alt kültür yap›lanmas› oldu¤unu varsayd›¤›m›zda, si-

gara ve alkol tüketilen ortamlar› paylaflmayan kiflilerin baflka maddelere ulaflma riskinin büyük oranda

düfltü¤ünü varsayabiliriz.

Anket verilerine göre madde kullan›c›lar›n›n büyük ço¤unlu¤unun uyuflturucu madde kullan›m›na

bafllamadan önce sigara kullanmaya bafllad›¤› görülmekte, bunu sigara ve alkolün beraber kullan›m›

izlemektedir. Madde kullan›m›na sigara ile bafllayanlar›n (n=842, genel grup içinde %91) daha sonra

ikinci olarak %55’inin alkol; sigara-alkol kullananlar›n ise %52’sinin esrar kullan›m›na bafllad›¤› ayr› bir

veri olarak tespit edilmifltir. Ba¤›ml›l›k sürecinde sigara ve alkolün di¤er ba¤›ml›l›k yapan ve legal olma-

yan maddeleri kullanmaya bafllamada öncü oldu¤u,  sigara ve alkol kullanmayanlar›n ise ba¤›ml›l›k sü-

recine kullananlara oranla uzak olduklar›, paylafl›lan sosyal ortamlar›n ve yaflamlar›n böylelikle ayr›flt›-

¤› söylenebilir (YILMAZ, 2003).

Sigara Alkol Esrar/Marihuana Eroin Kokain Extacy Ucucular Di¤er Bilinmeyen Toplam

842 29 32 2 1 2 2 5 7 922
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11- Kullan›m S›kl›¤›na Göre Maddeler (En S›k Kullan›lan Maddeler)

Grafik-11: Kullan›m S›kl›¤›na Göre En S›k Kullan›lan Maddelerin Da¤›l›m› 

Kullan›m s›kl›¤›na göre; birinci s›kl›kta kullan›lan maddeler içerisinde en s›k kullan›lan madde % 84

oran›nda Esrar/Marihuana olurken, bu maddeyi % 8 oranla Eroin, % 3 oranla Extacy ve di¤er madde-

lerin  izledi¤i görülmektedir.

Türkiye’de yap›lan pek çok çal›flmada esrar›n en çok kullan›lan madde oldu¤u rapor edilmektedir.

Esrar›n bu kadar s›k kullan›ld›¤›n›n rapor edilmesinin, ulafl›labilirli¤inin ve temininin görece kolay olma-

s›, olas› zararlar›n›n hafife al›nmas› ve sosyal olarak di¤er yasad›fl› maddelere göre daha kabul edilir

görülmesi ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir (Psikologlar Derne¤i Raporu, 2002).

12- Madde Kullan›m S›kl›¤›

Grafik-12: Madde Kullan›m S›kl›¤›

Esrar/Marihuana Eroin Kokain Extacy LSD Captagon Ucucular Di¤er Bilinmeyen Toplam

770 71 11 32 - - 9 25 4 922

Günde birden Günde Haftada Haftada Haftada Ayda Buldukça Sadece Bilinmeyen Toplam
fazla bir kez 1 kez 2-3 kez 4-6 kez 2-3 kez 1 kez

243 101 75 81 46 72 230 64 10 922
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Araflt›rmaya kat›lanlar›n madde kullan›m s›kl›¤›na iliflkin verdikleri yan›tlar›n da¤›l›mlar› Tablo-12’de

verilmifltir. Ba¤›ml›l›k tan› kriteri olarak kullan›lan maddenin türü, dozaj›, kullan›m flekli ve kullan›m s›k-

l›¤›n›n bir arada de¤erlendirilmesi gereklidir.

Kullan›m s›kl›¤› de¤iflkenine bakt›¤›m›zda günde birden fazla kullan›m oran› % 26, buldukça % 25

olarak belirtilmektedir. En s›k kullan›lan madde olarak esrar›n  gösterilmesi (bkz. Tablo-11), kullan›m

fleklinin yo¤unluklu olarak “solunum yolu ile duman›n›” (bkz. Tablo-13) yani sigara tarz›nda içiminin be-

lirtilmesi,  sadece esrar maddesine yönelik bir kullan›m s›kl›¤›n› gösteriyor olabilir.

13- Kullan›m fiekli

“Solunum yoluyla duman›n›”  kullan›m flekli en çok belirtilen madde kullan›m yolu olarak görülmek-

tedir. Bu verinin sigaral›–esrar kullan›m oran›n›n yüksek olmas›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir. Bu

noktada enjeksiyon yoluyla madde kullan›m oran›n›n (%6, n=51) olmas› önemli bir veridir. Bu kullan›m-

da enjektör paylafl›m›, kirli enjektör kullan›m› HIV/AIDS ve Hepatit B-C gibi bulafl›c› hastal›klar›n temel

nedenlerindendir. Ancak Bak›rköy AMATEM verilerine göre son y›llarda eroin ba¤›ml›l›¤› tedavi talep-

lerinde düflüfl yaflanmaktad›r ve buna ba¤l› olarak genel zarar azalt›m politikalar›n›n uygulanmas› için

oldukça erken oldu¤u düflünülmektedir.

Grafik-13: Madde Kullananlar›n Maddeyi Kullan›m fiekli Faktörüne Göre Da¤›l›m›

14- Madde Temin Yolu

Enjeksiyon Sindirim Sindirim Solunum Solunum Di¤er Bilinmeyen Toplam
sistemi-katk›l› sistemi-katk›s›z yoluyla-duman›n› yoluyla-tozunu

51 59 52 691 27 6 36 922

Maddeyi ‹lk Temin Yolu Maddeyi Genel Temin Yolu

Maddeyi Temin Yolu Frekans % Frekans %

Ailesinden 8 1 2 0

Eflinden 3 0 3 0

Akrabalar›ndan 27 3 12 2

Arkadafl›ndan 621 68 380 41

Yabanc›dan 158 17 250 27

Di¤er 96 10 241 26

Bilinmeyen 9 1 34 4

Toplam 922 100 922 100
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Madde kullananlar›n maddeyi temin yoluna göre da¤›l›m› Tablo-14’te verilmifltir. Madde ilk temin ve

genel temin yolunda “arkadafltan teminin” kendi gruplar› içerisinde en yüksek oldu¤u görülmektedir.

Ancak genel temin yolunda “arkadafl” tercihi ilk temin yoluna göre %27 oran›nda düflüfl gösterirken “ya-

banc›dan-di¤er” tercihlerinde %10’luk bir art›fl görülmektedir. Madde genel temini ba¤›ml›l›k gösterge-

si olarak kabul edildi¤inde; arkadafl›ndan temin faktörünün düflüfl göstermesinin, ba¤›ml›l›k sürecinde

madde temininde seçicilikten uzaklafl›ld›¤›, yeni madde sat›c›lar› art›k zarars›z görülürken ayn› zaman-

da madde kullan›m›n›n b›rak›lmas› için gerekli destek f›rsat›n›n da ortadan kalkmakta oldu¤u fleklinde

yorumlanabilir. Fakat maddenin yasal olmayan ticaretinde kullan›c›n›n yabanc›dan madde alamayaca-

¤› düflünüldü¤ünde anketi cevaplayanlar›n sat›c›lar›n› belki de arkadafllar›n› koruma e¤ilimine girdikle-

ri de söylenebilir. Bu veri madde kullan›m›n› önleme alan›nda faaliyet gösterenler için önemli bir bilgi-

dir. 

Grafik-14: Madde Kullananlar›n Maddeyi Temin Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

15- Kullan›m Yeri

Maddeyi kullan›m yeri için ilk kullan›m faktörüne bakt›¤›m›zda, %36 oran›nda kendisinin, arkadafl›-

n›n, akrabas›n›n olmak üzere genelde ev tercih edilmekte; bunu %26 ile terkedilmifl yerler ve %11,5

Maddeyi Kullan›m  Yeri Maddeyi ‹lk Kullan›m Yeri Maddeyi Genel Kullan›m Yeri

Frekans % Frekans %

Okul 8 1 3 0

E¤lence yerleri 105 11,5 56 6

Kendi evi 162 18 364 39,5

Arkadafl›n›n evi 140 15 73 8

Akraba evi 5 0,5 3 0

Terkedilmifl yerler 238 26 218 24

Di¤er 252 27 182 20

Bilinmeyen 12 1 23 2,5

Toplam 922 100 922 100
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oran›nda e¤lence yerleri takip etmektedir. Madde kullan›m›n›n ülkemizde sosyal kabul gören bir davra-

n›fl olmamas› ve yasal takibata neden olmas› sebebiyle toplumdan uzak ortamlar tercih edilmektedir. 

Ülkemizde hanenin, anayasal dokunulmazl›¤›n›n olmas› ve kiflilerin kendilerini buralarda güvende

hissetmesinden dolay› maddeyi ilk kullan›m farkl› çevrelerde olurken, genel kullan›mda maddeyi kullan-

d›klar› yerlerin; kendi, akraba ve arkadafl evleri oldu¤u görülmektedir. Bunun yan› s›ra ev özel mülkiyet

kapsam›nda de¤erlendirilmesinden ötürü dokunulmazl›¤›n› korumakta ve madde kullan›m› ve ba¤›ml›-

l›¤›n›n, kiflinin kendini güvenli hissetti¤i bir ortamda gerçeklefltirilmesine ve sürdürülmesine olanak sa¤-

lad›¤› varsay›lmaktad›r. Maddeyi kullan›m yeri için genel kullan›m faktörüne bakt›¤›m›zda, di¤er kulla-

n›m yeri faktörlerinin oranlar›nda düflüfl yaflan›rken, madde kullan›m›nda kendisinin ve arkadafl›n›n evi-

ni tercih etme %47,5 oran›nda art›fl göstermektedir. 

Grafik-15: Madde Kullananlar›n Maddeyi Kullan›m Yeri Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

16- Bulafl›c› Hastal›k

Grafik-16: Madde Kullananlar›n Bulafl›c› Hastal›¤a Yakalanma Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Evet Hay›r Bilinmeyen Toplam

27 889 6 922
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Madde kullan›c›lar›n›n bulafl›c› hastal›¤a yakalanma faktörüne göre da¤›l›m› Tablo-16’da verilmifltir.

Buna göre madde kullan›c›lar›n % 96’s›n›n herhangi bir bulafl›c› hastal›¤› olmad›¤› görülürken,

%3’ünün (n= 27) bulafl›c› hastal›¤› oldu¤u görülmektedir. Bulafl›c› hastal›¤› olanlar›n maddeyi kullan›m

flekli incelendi¤inde; 16’s› solunum yolu ile duman›n›, 5’inin sindirim sistemi yolu ile katk›l› olarak,

4’ünün enjeksiyon yolu ile, 2’sinin sindirim sistemi yolu ile katk›s›z olarak maddeyi kulland›klar›n› belirt-

mifllerdir.

Bu verinin elde edilmesinde, kiflinin beyan›n› do¤rulamak için herhangi bir t›bbi tahlil kullan›lmam›fl-

t›r. Damar yoluyla madde kullananlarda, kulland›klar› maddenin etkisi alt›ndayken bir çok alanda oldu-

¤u gibi cinsel davran›fl, enjektör paylafl›lmas› veya enjektör temizlenmesi gibi konularda da muhakeme

bozukluklar›na rastland›¤› gösterilmifltir (Zwi A. B., Cabral A. J 1991 akt: Evren ve Çakmak, 2002).

Evren ve Çakmak’›n, 2001 y›l›nda AMATEM klini¤inde eroin kullan›m› nedeniyle yatarak tedavi gö-

ren ve eroini damar yoluyla kullanan 167 ba¤›ml› üzerinde yapt›klar› çal›flmada, ba¤›ml›lar›n %50.3’nün

yaflam boyu en az bir kez enjektör paylafl›mlar› oldu¤unu bildirmifllerdir. 

Madde kullan›m› kendi içinde birçok riski bar›nd›rmakla beraber, damar yoluyla madde kullan›m›n›n,

AIDS ve Hepatit gibi bulafl›c› hastal›klar›n yay›lmas›nda önemli bir rol oynad›¤› bilinmektedir. Bu popü-

lasyonda enfeksiyon riskinin artma gerekçeleri enjektör paylafl›m›, sa¤l›ks›z yaflam koflullar› ve enfek-

te kiflilerle korunmas›z cinsel iliflki olarak gösterilmifltir. Damar yolundan eroin kullananlarda Hepatit B-

C ve HIV (Human Immunovirus) yan›nda endokardit, abse ve tuberküloz gibi baflka enfeksiyon hasta-

l›klar› da saptanm›flt›r (Caiaffa WT ve Di¤erleri, 1993; Manoff SB ve Di¤erleri, 1996 akt: MIRSAL Ha-

san ve Di¤erleri, 2003).

17- Tedavi Talebi

Grafik-17: Madde Kullananlar›n Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavisi ‹steme Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Madde kullan›c›lar›n›n tedavi isteyip istememe faktörüne göre da¤›l›m› Tablo-17’de verilmifltir. Bu-

na göre madde kullan›c›lar›n›n % 72’sinin tedavi istemine karfl› hay›r yan›t›n› verirken, % 27’si ise evet

yan›t›n› verdi¤i görülmektedir. Evet yan›t›n› veren 250 kifliden 244’ü erkek 6’s› ise kad›n’d›r. Yeni ka-

nuni uygulamalarda yakalanmadan kullan›c› oldu¤unun beyan edilmesi ceza yapt›r›m›n›n uygulanma-

mas›na ve tedavi talebinin karfl›lanmas›na imkan vermektedir. Yakalamadan sonra kullan›c› oldu¤unun

Evet Hay›r Bilinmeyen Toplam

250 663 9 922
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beyan edilmesi ise yine ceza yapt›r›m›n›n yerine 2 y›l süreyle tedavi talebinin karfl›lanmas›na imkan ta-

n›makta ancak tedavi aksat›l›rsa yine cezaya hüküm verilmektedir. Bu anlamda anketi yan›tlayanlar›n

her ne kadar haklar›nda hüküm verilmemifl olsa da kullan›c› olduklar›n› beyan ederken tedavi taleple-

rinin bulunmamas› incelenmesi gereken bir olgudur.

%27’lik tedavi talebi, bu bireylerin tekrar topluma kazand›r›lmas› bak›m›ndan anlaml› bir yo¤unluk-

tur. ‹nan›yoruz ki tedavi müracaat yollar› kullan›c›lar taraf›ndan ö¤renildikçe, tedavi talebi yönündeki bu

rakam artacakt›r.

18- Sab›ka Durumu

Grafik-18: Madde Kullananlar›n Sab›ka Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Araflt›rmaya kat›lanlar›n (n=922), % 53’ünün sab›kas›n›n oldu¤u, % 46’s›n›n sab›kas›n›n olmad›¤›,

ancak bu formu doldurmas› itibariyle madde ile ilgili bir suçtan sab›ka edinece¤i görülmektedir. 

Ergenlik döneminde eroin kullan›m›, daha sonraki y›llarda bir çok geliflimsel görevi engellemekte,

düzensiz çal›flma yaflant›s›na neden olmakta ve e¤itim baflar›s›n› düflürmektedir. Yap›lm›fl kapsaml›

araflt›rmalarda; afl›r› eroin kullan›m› olan kiflilerin s›kl›kla erkek oldu¤u, e¤itim ile ilgili planlar›n›n bulun-

mad›¤›, yaflamlar›n›n bir bölümünde evlilik d›fl› iliflkiler yaflad›klar›, çocuklar›n›n olmad›¤› ve halen be-

kar olduklar› görülmekte ve ayr›ca sosyo-ekonomik s›k›nt› yaflad›klar› ve aile yaflant›lar›n›n bozuldu¤u

bildirilmektedir. Eroin ba¤›ml›lar›nda zamanla yalan söyleme, h›rs›zl›k ve doland›r›c›l›k yapma, adam

yaralama ve fuhufl yapma gibi çeflitli mediko legal (madde etkisi alt›nda olmas› beklenen) davran›fllar

görülmektedir (Özden, S. 1992 akt: Gümüfl ve Di¤erleri, 2002). Genel olarak madde kullan›m› alt›nda

madde arama davran›fl›n›n kullan›c›y› suça teflvik etti¤i de göz önünde bulundurulmal›d›r.

Sab›kas› Madde ile ‹lgili Sab›kas› Madde D›fl› Konularla ‹lgili 

Frekans % Frekans %

Evet 248 50 328 67

Hay›r 220 45 140 28

Bilinmeyen 26 5 26 5

Toplam 494 100 494 100
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Ancak madde etkisindeyken suç iflleme her madde için söz konusu olmamaktad›r. Kullan›lan mad-

denin türü, miktar›, s›kl›¤› ve suça etkisi burada da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kullan›lacak bir maddeye

iliflkin beklenen etki, madde etkiyi sa¤lamasa da vücud taraf›ndan üretilebilmektedir.  

Örne¤in, özellikle sokakta yaflayanlar aras›nda kullan›m› bildirilen, uçucu madde kullan›m›n›n bilinç

kayb›na yol açt›¤›  ve iflledikleri suçlar›, bu durum alt›nda gerçeklefltirdikleri san›lmaktayd›. Oysa uçu-

cu madde kullan›m›n›n böyle bir etkisi olmad›¤› kan›tlanm›flt›r. Son zamanlarda bahsi geçen bilginin

yayg›nlaflmas›ndan sonra, uçucu madde etkisi alt›nda ifllenildi¤i san›lan suçlarda düflüfl yafland›¤› da

düflünülmektedir.

Sab›kas› olanlar›n sab›kalar›n›n madde ile ilgili ya da madde d›fl› konularla ilgili olup olmad›-

¤›n›n karfl›laflt›r›lmas›; 

Sab›kas› olanlar›n sab›kalar›n›n madde ile ilgili ya da madde d›fl› konularla ilgili olup olmad›¤›n›n

karfl›laflt›r›ld›¤›nda; sab›kas› olan kiflilerin (n=494) % 50’sinin sadece madde ile ilgili suçlardan, % 67’si-

nin sadece madde d›fl› suçlardan dolay› sab›kalar›n›n oldu¤u belirtilir iken, bu iki grup incelendi¤inde

% 22’sinin her iki suçtan dolay› sab›kalar›n›n oldu¤u görülmektedir. 

Sab›kas› Madde ile ‹lgili Sab›kas› Madde D›fl› Sab›kas› Madde ile ‹lgili / Sab›kas›
Konularla ‹lgili Madde D›fl› Konularla ‹lgili

% 28 % 45 % 22
(Toplamda % 50) (Toplamda % 67)
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4. BÖLÜM4. BÖLÜM

TADOCTADOC
TÜRK‹YE ULUSLARARASI UYUfiTURUCU VE ORGAN‹ZE

SUÇLARLA MÜCADELE AKADEM‹S‹

“Uyuflturucu ve Organize Suçlara Karfl› Uluslararas› ‹flbirli¤i”
www.tadoc.gov.tr

I- G‹R‹fi
TADOC; her y›l Dünya Uyuflturucu ile Mücadele Günü olarak kutlanan 26 Haziran 2000 tarihinde

Türkiye – Birleflmifl Milletler iflbirli¤i ile kurulmufltur. TADOC; kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücade-
le konular›nda ulusal ve uluslararas› e¤itim programlar› uygulayan bir kanun uygulama akademisidir.
Akademi; do¤rudan Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Da-
ire Baflkanl›¤›na ba¤l› olman›n yan› s›ra, k›smen fon deste¤i ald›¤› Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve
Suç Ofisi (UNODC) ile iflbirli¤i içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir.

TADOC’ta; ulusal düzeyde Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Gümrük Müsteflarl›¤›, Jandarma Genel Ko-
mutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›; uluslararas› düzeyde Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i, Ekonomik
‹flbirli¤i Teflkilat› ve Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin ikili güvenlik iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›¤› di¤er ül-
kelerin kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun uygulama personeli için te-
mel ve uzmanl›k e¤itimleri ile seminer ve workshop programlar› uygulanmaktad›r. TADOC’ta ayr›ca
uyuflturucu, mali ve organize suçlara iliflkin olarak araflt›rma merkezleri arac›l›¤›yla bilimsel çal›flmalar
yap›lmaktad›r.   
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Üç aflamal› bir proje olarak öngörülen TADOC’un I. aflamas›, kurulufl tarihi olan 26 Haziran 2000 ta-

rihinde bafllay›p  18 Haziran 2002 tarihinde tamamlanm›flt›r. 

TADOC Projesi I. aflamas› için planlanan tüm faaliyetler gerçeklefltirilmifl ve “TADOC’un I. aflama

için öngörülen e¤itim ve uluslararas› iflbirli¤i ba¤lam›ndaki sorumluluklar›n› etkin biçimde yerine getir-

di¤i ve k›sa sürede büyük baflar›lara imza att›¤›” uluslararas› ve ikili iflbirli¤i çerçevesinde gerçekleflti-

rilen toplant›larda ve yay›nlanan raporlarda ifade edilmifltir.

Ayr›ca TADOC’un benzer amaçlarla dünyan›n de¤iflik bölgelerinde kurulmas› düflünülen akademi-

ler için bir model olarak benimsendi¤i, hem bölge ülkeleri hem de Birleflmifl Milletler Örgütü’nce belir-

tilmifl ve TADOC, 2001 y›l›nda an›lan örgüt bünyesinde e¤itim alan›nda hayata geçirilen “en baflar›l›

proje” olarak gösterilmifltir.

UNODC fonlar›yla desteklenen TADOC Projesi II. aflamas› uygulama süreci, 26 Haziran 2002 Dün-

ya Uyuflturucu ile Mücadele Günü’nde Türk ve BM yetkililerinin kat›l›m›yla TADOC’ta düzenlenen faali-

yetlerle bafllam›flt›r.

TADOC II. aflamas› 24 ay olarak öngörülmüfl ve II. aflamada planlanan tüm faaliyetler yerine geti-

rilmifltir.

Bugüne kadar s›n›rl› personel say›s›na ra¤men özverili çal›flmalar› ile son derece baflar›l› hizmetler

sunan ve üstlendi¤i yükümlülükleri yerine getiren TADOC’un, bölgemizde uyuflturucu ve organize suç-

larla mücadele alan›nda e¤itim konusundaki öncü rolünü devam ettirebilmesi için mevcut e¤itim kapa-

sitesinin art›r›lmas›n›n gerekti¤i  BM Örgütünün yan› s›ra D›fliflleri Bakanl›¤›m›z taraf›ndan da ifade edil-

mektedir.

TADOC II. aflamas› çerçevesinde;

• TADOC E¤itim ‹htiyaç Analizi, De¤erlendirme ve Program Gelifltirme Bölümü hayata geçirilmifl, 

bilimsel normlar ›fl›¤›nda ulusal ve uluslararas› düzeyde e¤itim ihtiyaçlar› tespit edilmifl, program 

de¤erlendirme ve gelifltirme çal›flmalar› gerçeklefltirilmifltir.

• (9)’u bölgesel nitelikte toplam (25) uluslararas› uzmanl›k e¤itim program›, (6) workshop/ çal›flma 

toplant›s› ve Ulusal Polis Akademisi’nde ö¤renim gören yabanc› uyruklu ö¤rencileri için (2) prog-

ram ile ulusal düzeyde (68) uzmanl›k e¤itim program›, (25) seminer ve (4) konferans olmak üzere 

toplam (130) program düzenlenmifltir.

• TADOC Mobil E¤itim Timleri oluflturulmufltur.

• Ülkemizde, merkezi TADOC’ta olmak üzere (9) adet B‹DEM Bölge Merkezi, UNODC’nin fon des-

te¤inde sa¤lanan bilgisayar ve di¤er ekipmanlarla donat›larak hayata geçirilmifltir.

• TADOC’taki Araflt›rma Merkezleri ifllevsellefltirilmifltir.

• Uygulamal› e¤itim programlar›n› gerçeklefltirmek üzere Taktik E¤itim Merkezi kurulmufltur.

• Bölge ülkelerinin e¤itimine yönelik Mobil B‹DEM (MOB‹DEM) E¤itim Timleri oluflturulmufltur. 

TADOC Projesinin II. Aflamas› Aral›k 2004’te sona ermifl olup, ayn› flekilde UNODC taraf›ndan des-

teklenecek olan III. Aflamas›n›n bafllang›ç tarihi olarak Mart 2005 kararlaflt›r›lm›flt›r. III. Aflama çerçe-

vesinde;

• Akademi’nin standart e¤itim müfredat›n› oluflturan e¤itim programlar›n›n son fleklini almas›,

• TADOC’a ba¤l› olarak bölge ülkelerinde e¤itim merkezlerinin hayata geçirilmesi, 



111

• TADOC Bilgisayar Destekli E¤itim Merkezinin bölge ülkelerine tan›t›m› ve e¤itim modüllerinin uy-

gulanmas›, 

• (16) KOM ‹l Biriminde yeni B‹DEM Merkezlerinin hayata geçirilmesi, 

• Ülkemizde ve dünyada kurulmas› planlanan e¤itim kurumlar› için model bir akademi olmas›,

• TADOC uzman e¤iticilerinin  bölge ülkelerinin e¤itim ihtiyaçlar› do¤rultusunda geçici olarak bu 

ülkelerde görevlendirilmeleri, 

• TADOC’taki Araflt›rma Merkezlerinin ülkemizin ve bölge ülkelerinin uyuflturucu ve organize suç-

larla mücadele stratejilerinin haz›rlanmas› ve uygulanmas› sürecinde aktif rol oynamas› ve,

• TADOC’la ilgili yasal mevzuat›n gelifltirilmesi planlanmaktad›r.

II-TADOC BÜNYES‹NDE GERÇEKLEfiT‹R‹LEN E⁄‹T‹M ‹HT‹YAÇ ANAL‹Z‹, DE⁄ERLEND‹RME 

ve PROGRAM GEL‹fiT‹RME ÇALIfiMALARI

Hizmetiçi e¤itim birimlerinin genel perspektifi do¤ru kifliye, do¤ru yerde ve zamanda do¤ru e¤itim

program› uygulamak olmal›d›r. Bu do¤rular›n uyumu uygulanan hizmetiçi e¤itim program›n›n niteli¤i

hakk›nda sa¤l›kl› fikirler verir. Nitelikli bir hizmetiçi e¤itim program›, nitelikli insan gücünün yetifltirilme-

sinde en önemli etkendir.

E¤itim ihtiyaç analizi, bir kurumda çal›flan personelin çal›flt›¤› birimde yaflad›¤›, karfl›laflt›¤› veya

karfl›laflabilece¤i muhtemel sorunlar›n e¤itim ile çözülebilen k›s›mlar›n›n bilimsel yöntemlerle tespit

edilmesi sürecidir. 

E¤itim ihtiyaç analizinde kullan›lan tekniklerin bafll›calar›;

a) Kay›t ve raporlar› inceleme, 

b) Grup toplant›lar› düzenleme, 

c) Görüflme-Mülakat yapma, 

d) Anket uygulama, 

e) Gözlem yapma ve 

f) Test uygulamalar›d›r.

Bu çerçevede; 2005-2006 y›llar›nda uluslararas› e¤itim programlar›m›z›n planlamas›na yön vermek

amac›yla Haziran 2004’te Tacikistan, Özbekistan ve K›rg›zistan Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mü-

cadele Birimlerinde TADOC Program Gelifltirme Uzman› ve BM E¤itim Dan›flman› ile birlikte

UNODC’nin fon deste¤iyle E¤itim ‹htiyaç Analizi çal›flmas› gerçeklefltirilmifltir. 
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Buna paralel olarak ulusal e¤itim ihtiyaçlar›m›z›n tespiti ve buna iliflkin programlar›n düzenlenmesi

amac›yla da Aral›k 2004’te, ‹l Birimlerimize ziyaretler gerçeklefltirilerek e¤itim ihtiyaç analizi çal›flmala-

r› yap›lm›flt›r. 

Bir hizmet içi e¤itim kurumu, e¤itiminden sorumlu oldu¤u hedef kitleye yönelik belirledi¤i/öngördü-

¤ü hedeflere ulaflabilmek için “E¤itim ‹htiyaç Analizi” ile “E¤itim De¤erlendirme” sürecini efl zamanl› ola-

rak gerçeklefltirmek durumundad›r. 

E¤itim de¤erlendirme sürecini bilimsel norm ve yöntemlere uygun olarak uygulamakta olan TADOC,

hizmet içi e¤itim programlar›n›n de¤erlendirilmesinde dünya genelinde kullan›lmakta olan Kirk PAT-

RICK Modelini temel alarak kendine özgü karma bir model oluflturmufltur. 

Bu karma modelin ilk aflamas›nda; kursiyerlere kat›laca¤› e¤itimle neyi hedefledi¤i, hangi yönlerini

gelifltirmek istedi¤i; ikinci aflamas›nda, kursiyerlerden kurs öncesi yap›lan haz›rl›klar, kursun içeri¤i ve

e¤iticileri, iafle-konaklama, süre ve de¤erlendirmeye iliflkin görüflleri; kurs sonunda yap›lan üçüncü

aflamada, kursiyerlerden kurstan önce hedefledi¤i bilgi ve becerilere ulafl›p ulaflmad›klar› ve dördüncü

aflamada; belirlenen amaçlara ulaflmak için kursiyerlerden bir eylem plan› haz›rlamalar› istenmektedir. 

Beflinci aflamada ise; TADOC’un gerçeklefltirdi¤i e¤itim programlar›n›n birimlerimizde görevli perso-

nelimizin bilgi ve davran›fllar›nda meydana getirdi¤i olumlu de¤ifliklikleri tespit etmek amac›yla alana gi-

dilerek olay analizi, mülakat ve gözlem çal›flmalar› yap›lmaktad›r. 

Ayr›ca, e¤itim programlar›n› tamamlayan kat›l›mc›lar, elde ettikleri kazan›mlar› brifing format›nda

çal›flma arkadafllar›yla paylaflma konusunda yönlendirilmektedir. 

Bu perspektiften hareketle 2005-2006 y›llar›nda uyuflturucu ve organize suçlarla mücadele eden

ulusal ve bölgesel kanun uygulama birimlerinin tamam›nda e¤itim ihtiyaç analizi ve de¤erlendirme sü-

recinin gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r. 

III- ULUSLARARASI E⁄‹T‹M PROGRAMLARI

Kat›l›mc›lar›n› Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i ve Balkan Ülkeleri ile Türki-

ye’nin taraf oldu¤u ikili iflbirli¤i anlaflmas› imzalanan di¤er ülkelerin kanun uygulay›c› birimlerinde gö-

revli personelin oluflturdu¤u uluslararas› e¤itim programlar›yla; s›n›r aflan uyuflturucu ve organize suç-

lara karfl› mücadele stratejisi ve yöntemlerini standartlaflt›rmak, bu yolla an›lan suçlara karfl› sürdürü-

len bölgesel mücadelenin güçlenmesine katk› sa¤lamak amaçlanmaktad›r.

A- 2004 Y›l›nda TADOC’ta Gerçeklefltirilen Bölgesel E¤itim Programlar›

• Bölgesel Yasad›fl› Göç, ‹nsan Kaçakç›l›¤› ve Belge Sahtecili¤i ile Mücadele E¤itim 

Program› 

19-23 Ocak 2004 tarihleri aras›nda UNODC’nin fon deste¤iyle, KOM ‹l Birimlerinden (5), Sahil Gü-

venlik Komutanl›¤›’ndan (2), Bulgaristan, Bosna Hersek, Gürcistan, ‹ran, Kazakistan, Makedonya, Öz-

bekistan, Romanya, Slovenya, Tacikistan ve Ukrayna’dan (1)’er olmak üzere toplam (18) kat›l›mc›n›n

ifltiraki ile gerçeklefltirilmifltir.      

• Bölgesel Arz Azalt›m› E¤itim Program› 

23-29 fiubat 2004 tarihleri aras›nda Azerbaycan, ‹ran, K›rg›zistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan,

Türkiye ve ECO Genel Merkezi’nden (2)’fler ve Birleflmifl Milletlerden (1) olmak üzere  toplam (17) per-

sonelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.      
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• Yöneticiler için Uyuflturucu ile Mücadele Bölgesel E¤itim Program›

12-16 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda Türkiye-ABD iflbirli¤i ile KOM Merkez ve ‹l Birimlerimizden

(19), Gümrük Müsteflarl›¤› ile Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan (2)’fler, KKTC’den (1), Afganistan ile

Pakistan’dan (6)’flar olmak üzere toplam (36) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.      

• Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri Bölgesel E¤itim Program›   

23 A¤ustos-03 Eylül 2004 tarihleri aras›nda UNODC’nin fon deste¤iyle Azerbaycan, Gürcistan,

Türkmenistan ve Özbekistan’dan (2)’fler, Kazakistan, K›rg›zistan ve Tacikistan’dan (4)’er ve Ülkemiz-

den (3) olmak üzere toplam (23) kanun uygulama görevlisinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. 
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• Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri Bölgesel 

E¤itim Program›

29 Kas›m-03 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Özbekistan ve Tacikistan Kanun Uygulama Birimlerin-

den (12)’fler ve Birleflmifl Milletlerden (1) olmak üzere toplam (25) görevlinin kat›l›m› ile gerçeklefltiril-

mifltir.  
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B- 2004 Y›l›nda TADOC’ta Gerçeklefltirilen Uluslararas› Workshop Programlar›

• Bölgesel Operasyonel Toplant›

26-27 Ocak 2004 tarihlerinde UNODC’nin fon deste¤iyle, KOM Merkez Birimlerinden (8), ABD, Bos-

na-Hersek, Gürcistan, Kazakistan, Makedonya, Moldova, Pakistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu,

Ukrayna ve Slovenya’dan (1)’er ve UNODC’den (2) olmak üzere toplam (21) kat›l›mc›n›n ifltiraki ile;

operasyonel çal›flmalarda karfl›lafl›lan sorunlar›n tart›fl›lmas›, bölgesel ve uluslararas› etkin mücadele

yöntemlerinin tespit edilmesi  ve kanun uygulay›c› birim yetkililerinin karfl›l›kl› birbirlerini tan›malar›

amac›yla gerçeklefltirilmifltir.      

• Bölgesel Dan›flma Kurulu Toplant›s›

07-08 Temmuz 2004 tarihlerinde UNODC’nin fon deste¤iyle, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbay-

can, Bulgaristan, Gürcistan, H›rvatistan, ‹ran, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Romanya ve S›rbis-

tan-Karada¤’dan (1)’er ve BM’den (4) olmak üzere toplam (17) kat›l›mc›n›n ifltiraki ile gerçeklefltirilmifl-

tir.

Bunun yan› s›ra; 12-16 Nisan ve 03-07 May›s 2004 tarihlerinde Ulusal Polis Akademisi’nde ö¤renim

gören toplam (59) yabanc› uyruklu ö¤rencinin kat›l›m› ile (2) ayr› dönem halinde “Uyuflturucu Kaçakç›-

l›¤›, Organize Suçlar, Yasad›fl› Göç ve Belge Sahtecili¤i ‹le Mücadele E¤itim Program›” gerçeklefltiril-

mifltir. 

TADOC uluslararas› nitelikli e¤itim etkinliklerine 2004 y›l›nda (28) farkl› ülkeden (187), Birleflmifl Mil-

letler’den (6) ve Ulusal Polis Akademisi’nin Yabanc› Uyruklu Ö¤rencilerinden (59) olmak üzere toplam

(257) kat›l›mc› ifltirak etmifltir.

C- ‹kili Güvenlik ‹flbirli¤i Çerçevesinde 2004 Y›l›nda TADOC’ta ve Di¤er Ülkelerde 

Gerçeklefltirilen E¤itim Programlar›

TÜRK‹YE-ABD 

• Karapara ve Terörizmin Finansman› ile Mücadele Uzmanl›k E¤itim Program›

06-10 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda FBI görevlilerinin deste¤inde EGM, MASAK, BDDK, Hazine

Müsteflarl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam  (33) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifl-

tir.



116

• I. Radyolojik Tehdidin Önlenmesi E¤itim Program› 

29 Kas›m-02 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Türkiye- ABD ve INTERPOL iflbirli¤i ile Emniyet Genel

Müdürlü¤ü ilgili Birimlerinden toplam (28) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.               

• II. Radyolojik Tehdidin Önlenmesi E¤itim Program›

13-16 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü ilgili Birimlerinden toplam (27) per-

sonelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE-ALMANYA

• Rehine Kurtarma Operasyonlar›nda Arabuluculuk Görüflmeleri E¤itim Program›

09-13 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (17) personelin kat›-

l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Adli Vaka Yönetimi E¤itim Program›

09-13 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (17) personelin kat›-

l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Konteyn›r Arama Yöntemleri E¤itim Program›

28 Haziran-02 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (24), Gümrük Mu-

hafaza Genel Müdürlü¤ü’nden (5) ve Jandarma Genel Komutanl›¤›ndan (2) olmak üzere toplam (31)

personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Suç ‹stihbarat Analizi E¤itim Program›  

25-29 Ekim 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (12) personelin kat›l›m› ile ger-

çeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE-ARNAVUTLUK

• Yasad›fl› Göç, ‹nsan Kaçakç›l›¤› ve Belge Sahtecili¤i ile Mücadele E¤iticilerin E¤itimi Program›

16-20 fiubat 2004 tarihleri aras›nda Arnavutluk Kanun Uygulama Birimlerinde görevli toplam (16)

personelin kat›l›m› ile Arnavutluk’ta gerçeklefltirilmifltir.      

• Yasad›fl› Göç, Göçmen Kaçakç›l›¤› ve Belge Sahtecilili¤i ile Mücadele E¤itim Program›

03-07 May›s 2004 tarihleri aras›nda Arnavutluk Kanun Uygulama Birimlerinde görevli toplam (10)

personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.      

TÜRK‹YE-BELÇ‹KA 

• Sentetik Uyuflturucular E¤itim Program›  

26-30 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (26) personelin ka-

t›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE- FRANSA

• II. Soruflturma Mülakat› ve ‹fade Analizi E¤iticilerin E¤itimi Program› 

26-30 Nisan 2004 tarihleri aras›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ilgili Birimlerinden toplam (21)

personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
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• Sentetik Uyuflturucular E¤itim Program›  

21-25 Haziran 2004 tarihleri aras›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ilgili Birimlerinden toplam (27)

personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir

• Marka Sahtecili¤i ile Mücadele E¤itim Program› 

08-12 Ekim 2004 tarihleri aras›nda Marka Sahtecili¤i ile Mücadele E¤itim Program›  KOM Merkez

ve ‹l Birimlerinden toplam (19) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir

• Kontrollü Teslimat ve Organize Suçlarla Mücadelede Operasyon Teknikleri E¤itim Program›

06-17 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda Türkmenistan’dan (2), KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (19) ol-

mak üzere toplam (21) kursiyerin ifltiraki ile gerçeklefltirilmifltir.

• Suç Psikolojisi ve Suçlu Profili Oluflturma E¤itim Program›

- 26 Nisan-07 May›s 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (21) persone-

lin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

- 23 A¤ustos-03 Eylül 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (25) persone-

lin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE- ‹NG‹LTERE

• Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele E¤iticilerin E¤itimi Program›  

08 Mart - 02 Nisan 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden 21 ve Jandarma Genel

Komutanl›¤›ndan 3 olmak üzere toplam 24 kursiyerin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Ö¤renci Merkezli E¤iticilerin E¤itimi Program› 

19 Temmuz – 06 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerimizden (13), Gümrük

Müsteflarl›¤›ndan (2), MASAK’tan (2), Jandarma Genel Komutanl›¤› ile Sahil Güvenlik Komutanl›¤›n-

dan (1)’er olmak üzere toplam (19) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.   

• Soruflturma Mülakat› ve ‹fade Analizi E¤iticilerin E¤itimi Program› 

25 Ekim – 03 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ilgili Birimlerinden top-

lam (23) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
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• Karapara ve Terörizmin Finansman› ile Mücadele Uzmanl›k E¤itim Program›

26-30 Nisan 2004 tarihleri aras›nda KOM, MASAK ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam

(17) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir

TÜRK‹YE – KANADA

• Operasyonel Polis Taktikleri Uzmanl›k E¤itim Program›

19-30 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (14) personelin ka-

t›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir 

• Adli Vaka Yönetimi E¤itim Program›

26-30 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (18) personelin ka-

t›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Rehine Kurtarma Operasyonlar›nda Arabuluculuk Görüflmeleri E¤itim Program›

19-23 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda  KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (16) personelin ka-

t›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE - MAKEDONYA

• Suç ‹stihbarat Analizi E¤itim Program›

08-12 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda Makedonya ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan toplam (9) personelin kat›-

l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.  

TÜRK‹YE - MO⁄OL‹STAN

• Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri E¤itim Program›

04-08 Ekim 2004 tarihleri aras›nda  (10) Mo¤olistan kanun uygulama görevlisinin kat›l›m› ile gerçek-

lefltirilmifltir.   

TÜRK‹YE - N‹JERYA

• Nijerya Uluslararas› Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi Projelendirme

Çal›flmalar›na Yönelik Workshop Program›

27 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri aras›nda Türkiye - UNODC iflbirli¤inde, (11) Nijerya kanun uygula-

ma görevlisinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.      
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TÜRK‹YE - RUSYA - BELARUS 

• Oryantasyon E¤itim Program›

24-30 May›s 2004 tarihleri aras›nda Rusya Kanun Uygulama Birimlerinden (7), Belarus Kanun Uy-

gulama Birimlerinden (4) olmak üzere toplam (11) kat›l›mc›n›n ifltiraki ile gerçeklefltirilmifltir.   

TÜRK‹YE- SIRB‹STAN KARADA⁄

• Takip Teknikleri Uzmanl›k E¤itim Program›

09-26 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda Karada¤ Emniyet Müdürlü¤ünde görevli toplam (14) perso-

nelin kat›l›m› ile Karada¤’da gerçeklefltirilmifltir.

TÜRK‹YE - SUR‹YE

• Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Teknikleri E¤itim Program›

06-17 Eylül 2004 tarihleri aras›nda (10) Suriye kanun uygulama görevlisinin kat›l›m› ile gerçekleflti-

rilmifltir.      

TÜRK‹YE - UNODC

• Ö¤renci Merkezli E¤iticilerin E¤itimi Program›

16 fiubat-05 Mart 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerimizden 37, Gümrük Müsteflar-

l›¤›ndan 3, Jandarma Genel Komutanl›¤›ndan 4 ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤›ndan 2 olmak üzere top-

lam 46 kursiyerin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Balkan Ülkeleri Karapara ve Terörizmin Finansman› ile Mücadele E¤itim Program›

18-22 Ekim 2004 tarihleri aras›nda UNODC’nin fon deste¤iyle, S›rbistan-Karada¤ ve Makedon-

ya’dan toplam (12) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
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IV- ULUSAL E⁄‹T‹M PROGRAMLARI

Ulusal e¤itim programlar›; kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadelede alan›nda görevli Emniyet Ge-

nel Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤›, Gümrük Müsteflarl›¤›, Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ile di-

¤er kurum ve kurulufllar›n personelinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve bireysel geliflimlerini sa¤layacak

nitelikte temel ve uzmanl›k e¤itimi, seminer ve workshop programlar›n› kapsamaktad›r.

Ulusal e¤itim programlar›na, an›lan kurum temsilcilerinin yan› s›ra program niteli¤ine göre bölge ül-

kelerinden de kat›l›mc› davet edilebilmektedir. 

A- Bilgisayar Destekli Temel E¤itim Programlar›

2005 y›l›ndan itibaren aday KOM personelinin temel e¤itim kursu uzaktan ve yayg›n e¤itim tekni¤iy-

le iki aflamal› olarak düzenlenecektir. 

Buna göre 1. aflamada 9 ‹l KOM fiubemizde aç›lan B‹DEM (Bilgisayar Destekli E¤itim) s›n›flar›nda,

e¤itim program›na kat›lmas› öngörülen personelin yaklafl›k 120 saat süreli B‹DEM Modüllerinin tama-

m›n› almalar› ve her birinden en az 70 geçer not alarak baflar›l› olmalar› gerekmektedir.

Kat›l›mc›lar, KOM Temel E¤itim Kursunun 2. aflamas›nda, kendilerine ulaflt›r›lan yaklafl›k 320 say-

fal›k Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar Kitab›ndan yaz›l› ölçme ve de¤erlendirme s›nav›na tabi tutulmakta-

d›rlar. Yaz›l› s›nav TADOC s›nav gözetmenlerince, belirlenen illerde uygulanmakta olup, baflar› için en

az 70 puan al›nmas› gerekmektedir.

Her iki aflamay› da baflar›yla geçen aday kursiyerler hakk›nda KOM Branfl›na aktar›m ifllemleri uy-

gulanmaktad›r.

Ankara, Edirne, ‹stanbul, ‹zmir, Adana, Antalya, Diyarbak›r ve Samsun illerinden toplam (262) per-

sonelin kat›l›m› ile Bilgisayar Destekli KOM Temel E¤itim Kurs Program› hayata geçirilmifltir.
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B- 2004 Y›l› ‹çerisinde Gerçeklefltirilen Ulusal E¤itim Programlar›

• 47. Dönem Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar Temel E¤itim Program›

05-16 Nisan 2004 tarihleri aras›nda “47. Dönem Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar Temel E¤itim Prog-

ram›” KOM Merkez ve ‹l Birimlerimizden toplam (270) personelin kat›l›m› ile Bursa Polis E¤itim Merke-

zi’nde gerçeklefltirilmifltir.

• Emtia Kaçakç›l›¤› Seminerleri

12-16 Nisan 2004 tarihleri aras›nda “Emtia Kaçakç›l›¤› Seminerleri” iki dönem halinde KOM Merkez

ve ‹l Birimlerimizden toplam (48) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Yönetim Becerileri ve Kamusal Alanda Protokol Kurallar› Semineri

18 May›s 2004 tarihinde “Yönetim Becerileri ve Kamusal Alanda Protokol Kurallar› Semineri” KOM

Merkez Birimlerinden toplam (15) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir. 

• II. ve III. Dönem Soruflturma Mülakat› ve ‹fade Analizi E¤itim Programlar›

Mart– Kas›m 2004 dönemi içerisinde Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün ilgili Birimlerinden toplam (47)

kat›l›mc› ile (2) dönem halinde ‹stanbul ve Ankara illerinde düzenlenmifltir.

• Yeni Türk Liras›’n›n Güvenlik Özellikleri ve Kalpazanl›kla Mücadele Semineri 

22 Aral›k 2004 tarihinde KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (42) personelin kat›l›m› ile gerçek-

lefltirilmifltir.
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V- TAKT‹K E⁄‹T‹M PROGRAMLARI

Taktik e¤itim programlar›; uyuflturucu ve organize suçlarla mücadeleye iliflkin özel bir tak›m beceri-

leri uygulamal› e¤itim yoluyla kazand›rmay› amaçlayan programlard›r. 

A- 2004 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Taktik E¤itim Programlar›

• Takip Teknikleri Uzmanl›k E¤itim Program›

- 05-16 Nisan 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (14) personelin kat›l›-

m› ile gerçeklefltirilmifltir.

- 13-25 Haziran 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (17) personelin ka-

t›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

• Operasyonel Polis Taktikleri Uzmanl›k E¤itim Program›

04-15 Ekim 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden toplam (12) personelin kat›l›m›

ile gerçeklefltirilmifltir.
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B- Taktik E¤itim Merkezi Uygulamal› E¤itim Salonlar›

2004 y›l› içerisinde TADOC’ta, 20 kiflilik bir e¤itim s›n›f›, 2 katl› dubleks bir ev, uygulamal› e¤itimle-

rin (üst aramas›, araç aramas›, yak›n savunma teknikleri ve buna benzer uygulamal› e¤itimler) düzen-

lenebilece¤i operasyonel e¤itim salonu, kamuya aç›k yerlerde yap›lacak uygulamalara dönük e¤itimle-

rin verilece¤i bir kafeden oluflan Taktik E¤itim Merkezi infla edilmifltir.  
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TADOC Taktik E¤itim Merkezi bünyesinde ayr›ca, Taktik E¤itim Bölüm Amirli¤i Ofisi, Taktik E¤itim

Ekipman Ofisi, Soruflturma Mülakat› ve Gizli Görevli E¤itimlerinin düzenlenebilece¤i bir s›n›f haz›rlan-

m›fl ve kullan›ma sunulmufltur. 

VI- B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ E⁄‹T‹M MERKEZ‹ (B‹DEM)

A- Amaç ve Tan›m

Eylül 2000 tarihi itibariyle e¤itim programlar›n› uygulamaya bafllayan uluslararas› bir e¤itim kurumu

niteli¤indeki TADOC’ta düzenlenen tüm e¤itim programlar› modern e¤itim teknolojileri ile desteklen-

mektedir. Konusunda uzman, alan bilgisi ve tecrübesi olan uygulamadan gelen e¤iticilerin verdi¤i ders-

lerin yan› s›ra; TADOC’ta, dünyada yeni yeni yay›lmakta olan uzaktan e¤itim modelleri ile ilgili çal›flma-

lar da yak›ndan takip edilmektedir. 

Bu ba¤lamda, TADOC Projesinin II. Aflamas›nda, daha k›sa sürede daha fazla say›da kursiyerin ve-

rimli ve etkin bir flekilde e¤itim sürecinden faydalanmas›n› mümkün k›lan bir uzaktan e¤itim modeli olan

ve uyuflturucu kaçakç›l›¤› ve organize suçlarla mücadele alan›nda toplam (43) farkl› modülü (ders ko-

nusu) içeren Bilgisayar Destekli E¤itim programlar› hayata geçirilmifltir. B‹DEM programlar›, öncelikle

UNODC taraf›ndan gelifltirildikten sonra, Türkiye ve bölge ülkelerinde kullan›lmak üzere UNODC fon

deste¤i ve TADOC personelinin eflsiz iflbirli¤i ve özverisiyle yeniden adapte edilerek Türkçe ve Rusça

dillerinde hizmete sunulmufltur. 

Bilgisayar destekli e¤itim modeli, özetle birkaç farkl› multi media yaz›l›m program›n›n bir araya ge-

tirilmesinden oluflmufltur. Bu programlar›n senkronize bir halde kullan›lmas›yla; video görüntüleri, çe-

flitli ses efektleri, grafikler, resimler ve animasyonlar bir araya getirilmifltir. Bu sayede verilecek e¤itimin

daha görsel ve özellikle de uygulamayla örtüflecek flekilde  gerçeklefltirilmesi amaçlanm›flt›r. 

Uyuflturucu ve organize suçlarla mücadelede do¤rudan ve gözle görülür olumlu etkileri olaca¤› dü-

flünülen bu büyük ve önemli projenin 2004 y›l› sonu itibariyle ulaflt›¤› noktada projede öngörülen bilgi-

sayar yaz›l›m› ve bu yaz›l›m›n yine bilgisayar ortam›ndaki somut hali ortaya ç›km›flt›r.

Uzaktan e¤itim modellerine verilebilecek en iyi örneklerden biri olan B‹DEM projesinin hayata geçi-

rilmesi ba¤lam›nda e¤itim programlar›n›n yaz›l›m süreci tamamlanm›fl, TADOC bünyesinde (20) kursi-

yer kapasiteli Bilgisayar Destekli E¤itim Merkezi kurulmufltur. 
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Bununla birlikte; TADOC’ta Bilgisayar Destekli E¤itim Merkezi taraf›ndan yürütülecek uyuflturucu ve

organize suçlarla mücadele konular› esas olmak üzere temel polis uygulamalar›n›n farkl› konular›n› da

içeren B‹DEM modülleri UNODC’nin bilgisayar ve ekipman deste¤i ile; ilk olarak Adana, Antalya, Diyar-

bak›r, Edirne, Erzurum, ‹stanbul, ‹zmir, Samsun ve Van olmak üzere ülkemizdeki 9 bölge merkezinde

hizmet vermek üzere tasarlanan s›n›flarda baflar›l› deneme çal›flmalar›n›n ard›ndan tam kapasite ile

uygulamaya konulmufltur. 

Hedef kitlesi oldukça yayg›n olan, “Uyuflturucu, Organize Suçlar ve S›n›r Aflan Suçlarla Taktik ve

Entelektüel Düzeyde Etkin Mücadele Yürütecek Profesyonel ‹nsan Gücünü Yetifltirerek; Sa¤l›kl› Birey

ve Temiz Toplum ‹dealini Gerçeklefltirmek” vizyonuna sahip TADOC’ta uygulanan Bilgisayar Destekli

E¤itim Sistemi ile;

• E¤itim maliyetlerinin düflürülmesi; (Ülkemizde her ilden ve di¤er ülkelerden e¤itime kat›lacak 

kursiyerler, tek merkezde toplanmak zorundalar. Kursiyerlerin ulafl›m, konaklama ve di¤er ih-

tiyaçlar› ile ilgili maliyet oldukça yüksektir. Özellikle bölge ülkelerinden gelen kursiyerler için 

bu maliyet daha da artmaktad›r. Bilgisayar destekli e¤itim ile ülkemize ve di¤er ülkelere ye-

rinde verece¤imiz e¤itim bu maliyetleri ortadan kald›racakt›r.)

• Daha az zamanda daha fazla say›da kursiyerin e¤itilmesi; (TADOC E¤itim Merkezi’nde bulu-

nan s›n›f kapasiteleri ayn› anda belirli say›da kursiyere cevap verebilmektedir. Bilgisayar Des-

tekli E¤itim ile ayn› zamanda çok say›da kursiyere yerinde e¤itim verilebilecektir. Böylece, 

e¤itim vermekle yükümlü oldu¤umuz di¤er ülkelerde daha genifl kitlelere hizmet verilebilecektir.)

• Kursiyerlere istedikleri her an kendi kendilerini yetifltirebilme olana¤›n›n sa¤lanmas›; (Kursi-

yerlerin ö¤renmeye haz›r olduklar› her an e¤itimden yararlanabilme imkân›na sahip olmalar›
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e¤itimde kaliteyi art›racakt›r. Bu da uygulamada daha fazla baflar›y› getirecektir.)

• Standart e¤itim programlar›n›n ayn› anda kursiyerlerin hizmetine sunulabilmesi; (Bilgisayar 

Destekli E¤itim Merkezi taraf›ndan haz›rlanan e¤itim modüllerindeki standart, kursiyerlerin 

alacaklar› e¤itimde de standart› sa¤layaca¤›ndan, ortak bir uygulamay› kendili¤inden getire-

cektir. Bu da ulusal kurumlar aras›nda oldu¤u kadar, bölge ülkeleri aras›ndaki uyumu da ge-

lifltirecek ve uyuflturucu ve organize suçlarla mücadele alan›nda ortak bir dil oluflturacakt›r.)

• Daha sa¤l›kl› istatistikî verilere ulafl›lmas› ve e¤itim programlar›n›n uzaktan e¤itim yöntemi 

kullan›larak çok genifl bir kitleye sunulmas› hedeflenmektedir. (Tüm e¤itim sistemlerinde ba-

flar›n›n temel ölçütlerinden olan geri dönüflümün verilerle ölçeklendirilmifl hali olan istatistik, 

haz›rlanan bilgisayar program› ile sa¤l›kl› olarak tutulabilecektir. Al›nan bu sonuçlar do¤rultu-

sunda haz›rlanan modüllerin sa¤lamas› yap›l›p, güncelli¤i korunabilecektir.)

Yukar›da ifade edilen B‹DEM ile hedeflenen; TADOC’ta günümüzde e¤itimin en önemli parçalar›n-

dan biri olan bilgisayar›n en verimli flekilde kullan›larak, yerinde, aktif, kal›c› ve bilinçli ö¤renmenin sa¤-

lanmas›d›r. 

B- B‹DEM Taraf›ndan Yürütülen Çal›flmalar

B‹DEM Projesi üretim aflamas›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan, May›s 2004 itibariyle projenin üreti-

mi kadar önemli olan kullan›m› aflamas›na geçilmesi için çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flmalar kap-

sam›nda;

Öncelikle projenin uygulanmas›nda B‹DEM, TADOC Ulusal Merkezine ba¤l› olarak çal›flacak olan

B‹DEM Bölge Merkezi Yöneticilerinin belirlenmesi amac›yla her il için bilgisayar bilgisine sahip, insan

iliflkilerinde baflar›l›, yönlendirici nitelikte iletiflim becerilerine sahip en az iki personelin tespiti sa¤lan-

m›fl, B‹DEM Bölge Merkezi yöneticisi olmas› planlanan bu personel için 12-23 Haziran 2004 tarihleri

aras›nda TADOC B‹DEM Bölüm Amirli¤i taraf›ndan “B‹DEM Bölge Merkezi Yöneticileri E¤itimi Progra-

m›” düzenlenmifltir. Bu e¤itim program›ndan hemen sonra ‹stanbul ve Edirne illerinin B‹DEM s›n›flar›-

n›n kurulumlar› gerçeklefltirilmifl ve ilk e¤itim faaliyetleri yerinde izlenmifltir. Sistemin çal›flt›¤› bizzat gö-

rülmüfl, ‹stanbul ve Edirne illerindeki B‹DEM Bölge Merkezleri s›n›flar›n›n kurulumlar›n›n ard›ndan

B‹DEM Bölüm Amirli¤i personeli olarak di¤er bölge merkezlerinin kurulum faaliyetleri için bir çal›flma

program› haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flma program› kapsam›nda s›ras›yla ‹zmir, Antalya, Adana, Samsun,

Diyarbak›r, Van ve Erzurum illerinde B‹DEM Bölge Merkezleri s›n›flar› kurulmufl ve e¤itimlere bafllan-

m›flt›r.

B‹DEM, Bölge Merkezlerindeki yöneticilerin planlamalar› ile yürütülmekte ve kat›l›mc›lar›n görev

yapt›klar› il ve görevin özelliklerine göre seçilmifl modüller bir araya getirilerek personele tan›mlanmak-

tad›r. Tan›mlamas› yap›lan modüllerin baflar›l› ile tamamlanmas›n›n ard›ndan kat›l›mc› personele ser-

tifikalar› verilmektedir. E¤iticiye ihtiyaç duymadan, zaman ve imkân k›s›tlamalar› olmadan sadece bu

amaç için haz›rlanm›fl olan özel s›n›flarda uygulanan bilgisayar destekli e¤itim metodu sayesinde, per-

sonele yerinde e¤itimlerin verilmesi sa¤lanmakta ve pek çok yönden tasarruf edilmesine katk›da bulu-

nulmaktad›r.

B‹DEM’in TADOC’ta uygulanan e¤itimlere getirdi¤i bir di¤er önemli katk› da “Karma E¤itim” (Blen-

ded Learning- B-Learning) metodolojisidir. TADOC’ta uygulanmakta olan bu e¤itim yöntemi bilgisayar

destekli e¤itim ile geleneksel s›n›f e¤itiminin birbirini tamamlar flekilde birlikte verilmesini mümkün k›l-
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makt›r. fiu an için sadece TADOC’ta uygulanmakta olan karma e¤itim metodu ile bilgisayar destekli e¤i-

timin sundu¤u tüm kolayl›klardan yararlan›lmakta, ayr›ca konuyla ilgili s›n›f içi uygulamalar; e¤itimde

yads›namaz bir gereklilik olan kat›l›mc› – e¤itmen aras› etkileflim ve paylafl›m temelli sosyal boyut da

göz ard› edilmemektedir.

‹L B‹DEM MERKEZLER‹NDEN GÖRÜNTÜLER

Halen B‹DEM Bölge Merkezlerinden Emniyet Genel Müdürlü¤ü personeli d›fl›nda di¤er ulusal ka-

nun uygulay›c› teflkilatlar›n personeli de yararlanmaktad›r. Temelde h›zl› bilgi paylafl›m›n› amaçlayan

B‹DEM’in, önümüzdeki y›llarda Ulusal Polis Akademisi ile Polis Meslek Yüksek Okullar›’n›n yan› s›ra

Gümrük Müsteflarl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›¤› ilgili Birimlerine de

transferi sa¤lanacakt›r. Bu amaçla, an›lan kurumlar altyap› haz›rl›k çal›flmalar›na bafllam›fllard›r. 

Küreselleflen dünyada her ülkenin bir di¤erine yapt›¤› do¤rudan veya dolayl› etki daha da belirgin

hale gelmifltir. Özellikle uyuflturucu kaçakç›l›¤› ve organize suçlar›n s›n›raflan özelli¤i bu suçlarla mü-

cadelenin de uluslararas› olmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Uluslararas› iflbirli¤i ve mücadele gerektiren bu

alanda e¤itimin yeri de tart›fl›lamaz. Bu düflünceden hareketle, hukuki süreçlere iliflkin belirgin bir fark-
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l›l›k gözetmeden haz›rlanan dolay›s›yla evrensel nitelikte olan B‹DEM programlar›n›n TADOC’un e¤i-

tim vermekle sorumlu oldu¤u ülkelere de ulaflt›r›lmas› amac›yla Mobil B‹DEM (MOB‹DEM) E¤itim Tim-

leri  oluflturulmufltur. MOB‹DEM E¤itim Timleri vas›tas›yla 2005 y›l›nda Orta Asya ve Balkan ülkelerine

gidilerek yerinde bilgisayar destekli e¤itim çal›flmalar› yap›lmas› planlanmaktad›r. Bu amaçla Eylül

2005 tarihinden itibaren her ay ECO Üyesi 2 ülkede, ülke profillerine uygun olarak e¤itim programlar›-

n›n düzenlenmesi öngörülmektedir. 

C- TADOC’ta Gerçeklefltirilen Bilgisayar Destekli E¤itim Programlar›

• 22-24 Mart 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (21) personelin kat›l›m› ile “I.

Dönem Risk Yönetimi ve Arama Teknikleri” e¤itim semineri gerçeklefltirilmifltir.

• 27 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (13) personelin kat›l›m›

ile “Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi” kapsam›nda “Yük-

sek Teknoloji ve ‹nternet Suçlar› ile Mücadele” e¤itim program› gerçeklefltirilmifltir.

• 22 Haziran-06 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (19) personelin

kat›l›m› ile SPSS (Sosyal Bilimlerde ‹statistiki Analiz) e¤itim program› gerçeklefltirilmifltir. 

• 01-05 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (9) personelin kat›l›m› ile “Or-

ganize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi” kapsam›nda “Yüksek Tek-

noloji ve ‹nternet Suçlar› ile Mücadele” e¤itim program› gerçeklefltirilmifltir.

• 10-12 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda KOM Merkez ve ‹l Birimlerinden (19) personelin kat›l›m› ile “II.

Dönem Risk Yönetimi ve Arama Teknikleri” e¤itim semineri gerçeklefltirilmifltir.
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VII- KARAPARA ARAfiTIRMA MERKEZ‹ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ETK‹NL‹KLER

A- Amaç ve Tan›m

Kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadelede mutlak ve kal›c› baflar›lara ulafl›lmas›; an›lan suçlara

karfl› uluslararas› boyutta tak›n›lacak ortak bir tutumun sergilenmesini ve alana iliflkin ulusal bilgi ve tec-

rübelerin di¤er ülkelerle paylafl›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. 

11 Eylül sald›r›lar›yla terör örgütlerinin mali gücünü bir kez daha tüm gerçekli¤i ile dünyan›n gözle-

ri önüne serilmifl, organize suçlarla ve terörizmle etkin mücadele edebilmek için bu suç gruplar›n›n suç-

tan elde ettikleri ve aklamaya çal›flt›klar› gelirlere el konulmas›n›n nedenli önemli oldu¤u tüm dünyaca

kan›ksanm›flt›r.

Organize suç ve terör örgütlerinin gelirlerini ne flekilde elde ettiklerini, eylemlerine nas›l finansman

sa¤lad›klar›n› ve iflledikleri suçlardan elde ettikleri gelirleri nas›l mali sisteme sokmaya çal›flt›klar›n›, k›-

saca tipolojilerini tespit ederek bunlarla mücadele etmek hem istikrarl› bir ülke ekonomisi aç›s›ndan

hem de bu örgütlerle etkin mücadele için vazgeçilmez bir olgu olmufltur.

Bu çaba ancak karapara aklama ile mücadele eden tüm kurumlar›n iflbirli¤i yapmas› ile amac›na

ulaflacakt›r. Bu do¤rultuda, gerek ulusal gerekse bölgesel düzeyde gereksinim duyulan “Karapara ve

Terörizmin Finansman› ile Mücadele” konusunda TADOC’ta EGM, BDDK, MASAK, Jandarma Genel

Komutanl›¤›, Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü gibi kurum personellerinin kat›l›m› ile

e¤itim programlar› gerçeklefltirilmektedir.

Ayr›ca TADOC - BM iflbirli¤i çerçevesinde Balkan ülkelerinin bu alandaki e¤itimlerine 2004 y›l› içe-

risinde bafllanm›flt›r. Yine 2005 y›l› içerisinde Balkan ülkelerinin büyük bir ço¤unlu¤u karapara ve terö-

rizmin finansman› ile mücadele konusunda TADOC’ta e¤itileceklerdir.

B- TADOC’ta Gerçeklefltirilen Karapara Konulu E¤itim Programlar›

TADOC bünyesinde 2004 y›l›nda düzenlenen Karapara ve Terörizmin Finansman› ile Mücadele ko-

nulu e¤itim programlar› afla¤›da sunulmufltur.   

• Karapara ve Terörizmin Finansman› ile Mücadele E¤itim Program›

1) 15-19 Mart 2004 tarihleri aras›nda EGM, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve MASAK’tan  toplam

(20) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.

2) 16-20 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda EGM, BDDK ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’dan  toplam

(19) personelin kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
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VIII- PROJELER‹M‹Z

A- ‹nteraktif At›fl Simülatörü

‹nflas› tamamlanan TADOC / Taktik E¤itim Merkezine, Operasyonel Polis Taktikleri E¤itim Progra-

m›na kat›lan kursiyerlerin daha fazla ve daha iyi bir at›fl e¤itimi almas› amac› ile kendi silahlar› ile fay-

dalanabilecekleri bir ‹nteraktif At›fl E¤itim Simülatörü Kurulmas› planlanmaktad›r.

B- Taktik E¤itim Programlar›

KOM ‹l Birimlerinde bizzat operasyonel çal›flmalara kat›lan personelimizin, operasyonda karfl›laflt›k-

lar› beceri eksikliklerini ve operasyonlarda kullan›lmas› gereken mühimmat ve ekipmanlar› belirlemek

tespit etmek amac› ile taktik e¤itimlerde e¤itici olarak görev alan personelin, düzenli aral›klarla alanda

çal›flma yapmalar› ve sonuçlar›n› raporlaflt›rarak TADOC’a ve ilgili birimlere iletmeleri düflünülmekte-

dir.
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C- B‹DEM Programlar›

Bilgisayar destekli e¤itimin gelece¤i için yeni plan ve projeler üzerinde çal›fl›lmaktad›r. Bugüne dek

yurt içinde ve d›fl›nda TADOC uzmanlar› taraf›ndan yap›lm›fl e¤itim ihtiyaç analizi çal›flmalar› sonucun-

da belirlenen öncelikleri karfl›lamak için önümüzdeki y›llarda TADOC B‹DEM taraf›ndan öz kaynaklar-

la yeni e¤itim modüllerinin üretimi planlanmaktad›r. Bu amaçla; ihtiyaç duyulan di¤er alanlarda yeni

B‹DEM modüllerinin üretimi için gerekli haz›rl›k çal›flmalar›na bafllan›lm›flt›r. ‹lk olarak “Soruflturma

Yöntemleri ve ‹fade Analizi” konulu modülün üretimi için temel kaynak olarak yararlan›lacak metinler

haz›rlanm›fl olup, an›lan modüle iliflkin video görüntüleri, çeflitli ses efektleri, grafikler, resimler ve ani-

masyonlar 2005 y›l› sonuna kadar tamamlanarak hayata geçirilecektir.

D- TADOC Uygulamal› E¤itim Kenti (TADOC CITY)

Taktik E¤itim Alan›nda özellikle uygulamal› e¤itimlerde yararlanmak üzere kurulmas› planlanan

TADOC CITY (Uygulamal› E¤itim Kenti) projesine 2005 y›l› ikinci yar›s›nda bafllan›lmas› planlanmaktad›r.

E- UNODC ve/veya Di¤er Donör Ülkelerden Beklenen Katk›lar

Kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadelede mutlak ve kal›c› baflar›lara ulafl›lmas›; an›lan suçlara

karfl› uluslararas› boyutta tak›n›lacak ortak bir tutumun sergilenmesini ve alana iliflkin ulusal bilgi ve tec-

rübelerin di¤er ülkelerle paylafl›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Böyle bir anlay›fl çerçevesinde ülkemizin

sürdürdü¤ü mücadele hem bölge ülkeleri hem de Birleflmifl Milletler Örgütünce takdirle karfl›lanmakta

ve Türkiye; kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele alan›nda bölgesinde “L‹DER ve KOORD‹NATÖR”

ülke olarak nitelendirilmektedir.

Sahip oldu¤umuz konumun sürdürülmesi, dolay›s›yla bir insanl›k suçu olan uyuflturucu kaçakç›l›¤›

ve örgütlü suçlarla mücadelenin güçlendirilmesi yönünde Türkiye'nin yapaca¤› katk›n›n art›r›lmas›, hiç

flüphesiz, ulusal ve bölgesel ihtiyaçlar çerçevesinde flekillendirilen yeni projelerin hayata geçirilmesi ile

mümkün olacakt›r.
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TADOC Uygulamal› E¤itim Kentinin proje çal›flmalar› tamamlanm›fl durumdad›r. Söz konusu e¤itim

kentinde, uyuflturucu ve organize suçlarla mücadele çal›flmalar›nda ihtiyaç duyulan uzman personelin

yetifltirilmesi amaçlanmaktad›r.

Ayr›ca, an›lan e¤itim kenti Afgan Uyuflturucu ile Mücadele Gücü’nün yap›land›r›lmas› ve e¤itilmesi

sürecinde önemli bir misyon üstlenecektir.

Uygulamal› E¤itim Kenti kapsam›nda ayn› anda 20 e¤itim program›n›n uygulanmas› ve kat›l›mc› sa-

y›s›n›n 400’e ulaflmas› hedeflenmektedir.

Türkiye, planlanan bütün bu projeler ve sürdürülen çabalar sonucunda; Güneybat› Asya eroininin

Bat›’ya ulafl›m›n›n engellenmesinde ve bat›-do¤u yönünde geliflen ara kimyasallar ile sentetik uyufltu-

rucular›n trafi¤inin önlenmesinde bugünkünden daha fazla bir önem ve konum kazanacakt›r. 

Söz konusu projeye iliflkin yat›r›m hesaplamalar› yap›lm›fl olup; projenin yaklafl›k maliyetinin $ 12

000 000 (Onikimilyon ABD Dolar›) olaca¤› öngörülmektedir.  

Bu ba¤lamda Türk Hükümetince TADOC’a kuruluflundan bugüne kadar yap›lm›fl olan katk›lar›n

önümüzdeki süreçte di¤er donör taraflarca el birli¤i içerisinde sürdürülmesi; TADOC ba¤lam›nda öngö-

rülen uluslararas› e¤itim ve mücadele hedeflerinin daha k›sa zamanda gerçeklefltirilmesini mümkün

k›lacakt›r. 

Öte yandan Kurulufl Anlaflmas›’nda yer ald›¤› gibi TADOC Projesinin 3 aflamal› olarak öngörüldü¤ü,

1. ve 2. aflamalar›n›n baflar›yla tamamland›¤›, 3. aflaman›n 2005 Mart ay› itibari ile bafllamas›n›n plan-

land›¤›, bu aflaman›n 2 y›l sürece¤i, 3. aflamada gerçeklefltirilecek uluslararas› e¤itim programlar›nda

kullan›lmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince $ 200 000 (‹kiyüzbin Dolar) finansman deste¤in-

de bulunulaca¤› D›fliflleri Bakanl›¤›m›zca Daimi Temsilcili¤imize iletilmifltir.

3. Aflamada UNODC’nin de öncelikleri dikkate al›narak boyutlar› giderek büyüyen Afganistan kay-

nakl› afyon ve eroin kaçakç›l›¤›yla daha etkin mücadele etmek üzere; Afganistan baflta olmak üzere

bölge ülkelerinin insan gücü potansiyelinin iyilefltirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine

yönelik olarak gerek TADOC gerekse an›lan ülkeler nezdinde e¤itim ve uzmanl›k de¤iflimi katk›s›nda

bulunulmas›; bu çerçevede Afganistan ve komflu ülkelerine TADOC çal›flmalar›nda göreceli olarak ön-

celik verilmesi planlanmaktad›r.

TADOC için öngörülen stratejik nihai hedef; uyuflturucu, organize suçlar, karapara ve terörizmin

finansman› ile mücadele alan›nda Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Do¤u Bölgesinin en önemli

e¤itim merkezi olman›n yan›nda ve ötesinde; Birleflmifl Milletlerce yürütülen Bar›fl› Koruma Misyon-

lar›nda istihdam edilecek uluslararas› görevlilerin e¤itimine de ev sahipli¤i yapmakt›r.
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5. BÖLÜM5. BÖLÜM

KEMKEM
KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹

I- G‹R‹fi

Emniyet Genel Müdürlü¤ümüz bünyesinde polis görev köpeklerinin kullan›m› 1990’l› y›llarda farkl›

birimlerde bafllat›lm›flt›r.

Ancak, devam eden süreçte profesyonel, etkin ve kaliteli bir flekilde görev köpe¤i e¤itimi hizmetle-

rinin yürütülebilmesi amac›yla 1997 y›l›nda Birleflmifl Milletler Uyuflturucu Kontrol Program› (UNDCP),

Avrupa Komisyonu ve Türk Polis Teflkilat›’n› Güçlendirme Vakf› katk›lar› ile Emniyet Genel Müdürlü¤ü,

E¤itim Daire Baflkanl›¤› bünyesinde Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü ad› alt›nda kurumsallaflt›-

r›lm›flt›r.

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü’nde gerçeklefltirilecek e¤itim faaliyetlerini yap›land›rmak

amac›yla ilk etapta uzman e¤itmen olarak görev yapacak olan personelden 4’ü bu alanda bilgi birikimi

ve tecrübesi olan ülkelerden Almanya ve 2’side ‹ngiltere’ye gönderilerek e¤itim almalar› sa¤lanm›flt›r.

2002 y›l›nda hizmetin gereklili¤i ve de¤iflen flartlar nedeniyle Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü

Daire Baflkanl›¤›m›za ba¤lanm›flt›r.

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü faaliyetlerini Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Da-

ire Baflkanl›¤› Merkez ve Taflra Teflkilat› Kurulufl, Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤inin 59. maddesine da-

yan›larak 12 May›s 2003 tarihinde ç›kart›lan “Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü ve Köpekle Çal›-

flan Personelin Görev Yönergesi” do¤rultusunda yürütmektedir. 

Bu yönerge, Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ünün görev, sorumluluk ve çal›flma usulleri ile

Emniyet Teflkilat› birimlerinde istihdam edilen görev köpekleri, idareciler, e¤itmenler, uzman e¤itmen-
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ler ve di¤er personelin görev esaslar›n› kapsamaktad›r.

KEM fiube Müdürlü¤ünde yürütülen faaliyetlerde; “Yönerge kapsam›nda köpeklerle ilgili olarak yü-

rütülen kay›t, düflüm, e¤itim, çal›flma gibi her türlü ifllem ve faaliyet s›ras›nda, köpeklere sevgi, flefkat,

yumuflakl›kla muamele edilmesi, köpeklere kendi yaflam flartlar›na uygun beslenme, bar›nma, tedavi

imkanlar› sa¤lanmas› ve her türlü hakk›na riayet edilmesi esast›r” ilkesi temel ilke olarak benimsenmifl-

tir.

Yönerge çerçevesinde Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü’nün görevlerinden baz›lar›;

a) Haz›rlanan özel seçim testleri ile kursiyer köpek ve idarecilerinin belirlenmesini ve düzenlenen

kurslar neticesinde; Genel Müdürlük ve ba¤l› birimleri ile protokol yap›lan kurum, kurulufl ve di¤er ülke

köpek e¤itim faaliyetlerinin etkin ve kaliteli flekilde yürütülmesini sa¤lamak,

b) Emniyet Genel Müdürlü¤ü birimlerinin, köpek e¤itim faaliyetlerinin düzenli ve koordineli olarak yü-

rütülmesi amac›yla görev köpeklerinin, idarecilerinin, e¤itmenlerin ve uzman e¤itmenlerin kay›tlar›n›n

tutulmas›n› ve konu ile ilgili gerekli ifllemlerin yap›lmas›n› sa¤lamak,

c) Talep edilmesi halinde, Emniyet Teflkilat›n›n farkl› birimlerinde istihdam edilen görev köpekleri

kullan›larak yap›lacak ortak çal›flma ve operasyonlar›n veya farkl› kurum ve kurulufllarla bu alanda ya-

p›lacak faaliyetlerin koordinasyonunu sa¤lamak,

d) Köpek e¤itimi, üretimi ve köpek ›rklar› konusunda bilimsel ve mesleki çevrelerle temas halinde

bulunarak çal›flmalar yapmak, e¤itim programlar› ile ilgili olarak uygulanan tekniklerin gelifltirilmesi ko-

nular›nda çaba göstermek, yurt içinde ve yurtd›fl›nda konusu ile ilgili seminer ve toplant›lara kat›lmak,

e) Taflra birimlerinde istihdam edilen görev köpekleri de dahil olmak üzere, bütün görev köpeklerinin

üretilmesi konusunda en uygun politikalar›n tespit edilmesi ve uygulanmas› için giriflimlerde bulunmak,

f) KEM fiube Müdürlü¤ü kadrosuna atanan personelin hizmet özelliklerini dikkate alarak yetenek ve

tecrübelerine göre uygun birimlerde istihdam›n› sa¤lamak,

g) Düzenlenen kurs programlar› neticesinde gerekli hizmet alanlar›nda istihdam edilen görev köpek-

leri ile idarecilerinin e¤itimlerinin kalitesinin sürekli olmas› maksad› ile hizmet alanlar›n›n özellikleri dik-

kate al›narak ilgili birimlerin temsilcilerinin de kat›l›m›yla kontrol komisyonlar›n›n kurulmas›n› ve periyo-

dik olarak ilgili denetim ve yeterlilik s›navlar›n›n yap›lmas›n› sa¤lamak,

h) KEM fiube Müdürlü¤ü kuvvesine al›nacak ve ç›kar›lacak köpeklerin testlerinin ilgili birimlerce ya-

p›larak al›nmas›n› veya ç›kar›lmas›n› sa¤lamak ve bu ifllemlerin kay›tlar›n› tutmak,

i) Do¤al afetler gibi ola¤anüstü zamanlarda ihtiyaç duyulabilece¤i bilinciyle, bu alanda e¤itilen gö-

rev köpek ve idarecilerinin her zaman göreve haz›r bulunmalar›n› sa¤lamak,

j) Görev köpeklerinin kendi görev alanlar›nda ve e¤itimlerine uygun kullan›lmas›n› sa¤lamak için ge-

rekli önlemleri almak

k) KEM fiube Müdürlü¤ünde verilen e¤itimin kalitesini art›rmak, e¤itimin de¤iflik ortamlarda yap›lma-

s›n› sa¤lamak amac›yla yurtiçi ve yurtd›fl›nda gezi, konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve-

ya bu etkinliklere kat›lmak ve bilgi al›flveriflinde bulunmak olarak say›labilir.

Emniyet Teflkilat›n›n ihtiyaç duydu¤u Polis Görev Köpeklerinin e¤itilmesi süreci  Narkotik Detektör

Köpek e¤itimi ile bafllam›flt›r.  Ancak birimlerin ihtiyaçlar› çerçevesinde halen 6 farkl› branflta görev kö-

pe¤i ve idarecilerine e¤itim verilmektedir.  Sürdürülen e¤itim programlar› ile Emniyet Genel Müdürlü-

¤ü’nün; narkotik, silah ve mühimmat (kaçakç›l›k), patlay›c›, ceset, canl› insan arama ve asayifl devriye

köpekleri e¤itilmektedir. 

Yap›lan protokoller ile de Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤›, Gümrükler
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Muhafaza Genel Müdürlü¤ü, TÜB‹TAK, Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤› gibi di-

¤er kurum ve kurulufllar  için de farkl› branfllarda personel ve görev köpeklerine e¤itimler verilmektedir

Yine Merkezimizde; di¤er ülkeler ile yap›lan Güvenlik ‹flbirli¤i Anlaflmalar› çerçevesinde bu güne ka-

dar; Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlü¤ü, Ürdün Polis Teflkilat› , Filistin Devleti Po-

lis Birimi, Belarus Cumhuriyeti Polis Birimi ve Makedonya Gümrük ‹daresinin ihtiyaç duyduklar› narko-

tik, patlay›c› detektör ve asayifl-devriye köpekleri, idarecileri ile birlikte e¤itilmifllerdir. 

TABLO- 1

KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹ fiUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü TARAFINDAN 2003 VE 2004 YILLARINDA 

VER‹LEN E⁄‹T‹MLER‹N ÜLKE, KURUM VE BRANfiLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Emniyet Genel Gümrük Muhafaza Jandarma Genel Hava Kuvvetleri Adli T›p Ürdün KKTC Belarus Makedonya TOPLAM
2003 Müdürlü¤ü Genel Müdürlü¤ü Komutanl›¤› Komutanl›¤› Kurumu

Narkotik Detektör Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 11 5 7 23

Narkotik Detektör Köpe¤i
Adaptasyon E¤itim Kursu 3 3

Patlay›c› Detektör Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 4 3 7

Silah ve Mühimmat
Detektör Köpe¤i

Asayifl Devriye Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 86 1 87

Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 7 7

Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i
Tekamül E¤itim Kursu 5 5

Ceset Arama Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 3 1 1 5

TOPLAM 119 5 9 3 1 137

Emniyet Genel Gümrük Muhafaza Jandarma Genel Hava Kuvvetleri Adli T›p Ürdün KKTC Belarus Makedonya TOPLAM
2004 Müdürlü¤ü Genel Müdürlü¤ü Komutanl›¤› Komutanl›¤› Kurumu

Narkotik Detektör Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 11 6 4 1 2 2 26

Narkotik Detektör Köpe¤i
Adaptasyon E¤itim Kursu 13 13

Patlay›c› Detektör Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 12 1 13

Silah ve Mühimmat
Detektör Köpe¤i 1 1

Asayifl Devriye Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 5 5

Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 3 3

Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i
Tekamül E¤itim Kursu 8 8

Ceset Arama Köpe¤i
Temel E¤itim Kursu 4 4

TOPLAM 54 6 7 1 2 2 73
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TABLO-2

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü; özellikle organize suçlarla mücadelede ve terörist eylemle-

rin önlenmesinde kullan›lan detektör köpeklerin, e¤itimlerinin gerçeklefltirilmesi ve Ülkemizdeki di¤er

mücadeleci kurum ve kurulufllar›n yan› s›ra  bölge ülkelerine de  ikili iflbirli¤i anlaflmalar› çerçevesinde

e¤itimler vererek, alan›nda öncü bir kurum olmay› hedef edinmifltir.

II- FAAL‹YETLER 

A- Narkotik Detektör Köpekleri

Narkotik detektör köpeklerinden birçok ülkede oldu¤u gibi, ülkemizde de  uyuflturucu madde kaçak-

ç›l›¤› ile mücadelede etkin olarak yararlan›lmaktad›r. Merkezimizin temel kurulufl amaçlar›ndan biri olan

narkotik detektör köpe¤i e¤itimi çal›flmalar› a¤›rl›kl› olarak e¤itim programlar›m›zda yer almaktad›r. Bi-

rimlerimizin detektör köpek taleplerinin karfl›lanmas›, say›lar›n›n artt›r›lmas›, sa¤l›k ve yafl itibar› ile gö-

rev sürelerini tamamlayan köpeklerin yeni e¤itilenlerle de¤ifltirilmesinin yan› s›ra, ülkemiz ve di¤er ül-

kelerin mücadeleci kurumlar›n›n bu alandaki talepleri de karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu kapsamda

2004 y›l› içerisinde; K.K.T.C Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Belarus Cumhuriyeti Polis Teflkilat› ve Make-

donya Gümrük ‹daresi personellerine narkotik detektör köpe¤i ve idarecisi/e¤itmeni temel e¤itim kursu

verilmifltir. (Bkz.Tablo 1,Tablo 4) 

EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü KUVVE KAYITLARINDA BULUNAN 

GÖREV KÖPEKLER‹N‹N  BRANfiLARA GÖRE DA⁄ILIMI (2004 YILI ‹T‹BAR‹YLE)

BRANfiI MERKEZ TAfiRA TOPLAM

NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPE⁄‹ 1 56 57

PATLAYICI DETEKTÖR KÖPE⁄‹ 1 20 21

S‹LAH-MÜH‹MMAT DETEKTÖR KÖPE⁄‹ 1 1

CANLI ‹NSAN ARAMA KÖPE⁄‹ 3 11 14

CESET ARAMA KÖPE⁄‹ 2 5 7

ASAY‹fi DEVR‹YE KÖPE⁄‹ 1 113 114

DAMIZLIK KÖPEK 6 6

DENEME AMAÇLI E⁄‹T‹MDE OLANLAR 9 9

YAVRU KÖPEK 16 16

TOPLAM 39 206 245
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Polis görev köpeklerinin e¤itiminin gerçeklefltirilmesinde di¤er ülke birimlerince sürdürülen faaliyet-

lerin yerinde izlenmesi, karfl›l›kl› bilgi ve tecrübe de¤ifliminin yap›labilmesi için Baflkanl›¤›m›z taraf›n-

dan yürütülmekte olan Türkiye – AB Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi (Twinning) Efllefl-

tirme projesi kapsam›nda; Almanya/Baden-Wüttenberg Eyalleti-Stuttgart Polis Köpek E¤itim Merkezi-

ne 21-27 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda bir çal›flma ziyareti gerçeklefltirilmifltir. fiubat 2005 tarihinden

itibaren ise söz konusu merkezin e¤itmenleri ile Ankara’da ortak narkotik detektör köpe¤i ve idarecisi

temel e¤itim kurs program› düzenlenecektir. Uluslararas› bu tür faaliyetler ile bu alandaki bilgi birikim-

lerimizin art›r›larak Merkezimizin gelifltirilmesi hedeflenmektedir.  

Özellikle kuryeler vas›tas›yla gerçeklefltirilen uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›n›n önlenmesine yönelik

olarak; yolcu salonlar›, al›fl verifl merkezleri  gibi alanlarda da kullan›labilecek aktif alarm (köpe¤in pa-

tileri ile kaz›mas›) iflaretli detektör köpeklerin yan› s›ra, pasif alarm (köpe¤in oturmas›) iflaretli narkotik

detektör köpeklerinin e¤itimine de 2004 y›l›ndan itibaren bafllanm›flt›r. 

Pasif alarml› narkotik detektör köpekleri kullan›lmas›n›n birimlerimize hareket esnekli¤i kazand›ra-

ca¤›  düflünülmektedir. Özellikle bu tür köpeklerin havalimanlar› kontrol mekanizmalar› içerisinde; yol-

cu beraberi bagajlar›n yan› s›ra, kiflilerin dolayl› olarak üst ve eflya aramalar›nda etkin olabilecekleri de-

¤erlendirilmektedir. Bu köpekler idarecileri ile birlikte halen çeflitli il birimlerimizde faaliyetlerini sürdür-

mektedir. 2005 y›l›nda da an›lan özellikteki köpeklerin e¤itimine devam edilmesi hedeflenmektedir.  

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü 2004 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;

-09 fiubat – 12 Mart 2004 tarihleri aras›nda “5. Dönem Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Adap-

tasyon” 

-23 fiubat – 14 May›s 2004 tarihleri aras›nda “16. Dönem Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Te-

mel E¤itim” ve.

-27 Eylül – 24 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda “17.Dönem Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Te-

mel E¤itim”  kurs programlar› düzenlenmifltir.(Bkz Tablo-4)

Söz konusu  kurs programlar› kapsam›nda kursiyerlerimizin bilgi ve birikimlerinin art›r›lmas›na yö-

nelik olarak, Baflkanl›¤›m›z bünyesinde e¤itim faaliyetleri yürüten TADOC (Türkiye Uluslararas›  Uyufl-

turucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi) ile koordineli B‹DEM (Bilgisayar Destekli E¤itim Mer-

kezi) taraf›ndan haz›rlanan “Risk Yönetimi ve Arama Teknikleri E¤itimi” kursuna kat›l›mlar› sa¤lanm›fl-

t›r.(Bkz Tablo-4) 

B- Silah ve Mühimmat (Kaçakç›l›k) Detektör Köpekleri

Deneme amaçl› olarak ilk kez; 2004 y›l›nda silah ve mühimmat (kaçakç›l›k)  detektör köpe¤i e¤itimi,

branfllar›m›z aras›nda yer alm›flt›r. Bu alanda  e¤itilen ilk detektör köpek (SAF‹R) görevlendirildi¤i ilde

26.09.2004 tarihinde bir arac›n yak›t deposuna gizlenmek suretiyle  ülkemize kaçak olarak sokulmaya
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çal›fl›lan 1213 adet muhtelif marka cep telefonu ve bunlara ait batarya ile gümrük kaça¤› sigaralar›n ya-

kalanmas›n› sa¤lam›flt›r. Bahsedilen olayda detektör köpek cep telefonu bataryalar›nda kullan›lan bir

maddeye tepki vermifltir. Söz konusu branflta e¤itilmesi planlanan detektör köpeklerin kullan›m alanla-

r›n›n yan› s›ra, say›lar›n›n da önümüzdeki dönemlerden itibaren artt›r›lmas› hedeflenmektedir.

C- Patlay›c› Detektör Köpekleri

Merkezimizde e¤itilerek Teflkilat›m›z birimlerinde aktif olarak yararlan›lan patlay›c› detektör köpek-

lerinin e¤itimine 2000 y›l›ndan itibaren bafllanm›flt›r. Söz konusu branfl köpeklerinin önleyici amaçlarla

kullan›lmas›n›n önemi, e¤itilmeye baflland›klar› tarihten itibaren her geçen gün daha iyi anlafl›lmakta-

d›r. Bu branflta e¤itilen köpekler uluslar aras› toplant› organizasyonlar›, devlet büyüklerinin korumas›,

olas› terör eylemlerinin önlenmesi ve can güvenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik olarak bina, araç, otopark,

spor tesisleri, tören alanlar› gibi büyük ve kalabal›k ortamlar›n aranmas›nda etkin rol almaktad›rlar. An›-

lan branfltaki köpekler di¤er teknik ekipman ve personele nazaran, belirtilen ortamlarda çok daha sü-

ratli ve güvenilir sonuçlar vermektedir. 

2004 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;

- 03 Kas›m 2003 – 30 Nisan 2004 tarihleri aras›nda “4. Dönem Patlay›c› Detektör Köpe¤i ve ‹dare-

cisi Temel E¤itim”  ve,

- 20 Eylül 2004 – 05 fiubat 2005 tarihleri aras›nda “5. Dönem Patlay›c› Detektör Köpe¤i ve ‹dareci-

si Temel E¤itim Kurs Program›” düzenlenmifltir.(Bkz. Tablo-4)

Patlay›c› detektör köpeklerimiz 24-30 Haziran 2004 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen NATO

2004 zirvesinde görev alarak, zirvenin gerçeklefltirildi¤i alan ve ortamlar›n güvenli¤inin sa¤lanmas›na

katk›da bulunmufllard›r. Yine 31 A¤ustos-17 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Konya’da gerçeklefltirilen NA-

TO 2004 Tatbikat›nda da görev alarak tatbikat alan›n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›nda da görev alm›fllar-

d›r.

D- Canl› ‹nsan Detektör Köpekleri

Ülkemizde 1999 y›l›nda Marmara Bölgesinde yaflanan elim deprem felaketleri  sonras›nda , enkaz

alt›nda sa¤ kalan insanlar›m›z›n yerlerinin tespitinde yaflanan zorluklar canl› insan arama köpeklerinin

canl› insan kurtarma  çal›flmalar›nda ne kadar önemli olduklar›n› ortaya koymufltur. Bu alanda ihtiyaç

duyulacak detektör köpeklerin ülkemizde de e¤itilebilmesi için 2 uzman e¤itmenimizin 2000 y›l›nda  Al-

manya’da e¤itim almalar› sa¤lanm›flt›r. Devam eden süreçte  Merkezimizde bu alanda ihtiyaç duyulan

detektör köpeklerin  e¤itimine bafllanm›flt›r.

Teflkilat›m›za; Canl› ‹nsan Arama Köpeklerinin e¤itilmesi sürecinde; bu alanda, yurtd›fl›nda e¤itim

alm›fl olan bir vatandafl›m›z›n duyarl› katk›lar› ile ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü’nde görevli 6 personel can-

l› insan arama köpekleri ile birlikte  e¤itilmifltir. Söz konusu personel 2003 ve 2004 y›llar›nda di¤er can-

l› insan arama köpe¤i idarecileri ile birlikte Merkezimizde adaptasyon e¤itimlerini baflar› ile tamamla-

m›flt›r.

Merkezimizde bu güne kadar Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›ndan 4 perso-

nele köpekleriyle birlikte, Sivil Savunmadan 2 personele köpeksiz olarak ve Jandarma Genel Komutan-

l›¤›ndan 1 personele de yine köpeksiz olarak bu alanda e¤itim verilmifltir. Teflkilat›m›z  içinde ise bugü-

ne kadar e¤itilen 14 detektör köpek, olas› felaketlerde kullan›lmak üzere merkez ve il birimlerinde ida-

recileri ile birlikte göreve haz›r flekilde istihdam edilmektedir.(Bkz Tablo-2) 
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Söz konusu köpeklerden 3’ü 1 May›s 2003 tarihinde meydana gelen Bingöl depreminde depremden

hemen sonra helikopter ile olay yerine götürülerek enkaz alt›nda sa¤ kalan insanlar›m›z›n bulunmas›

çal›flmalar›na kat›lm›fllar, ayr›ca yine 1 köpe¤imiz 2 fiubat 2004 tarihinde Konya’da meydana gelen

Zümrüt Apartman›n›n çökmesi olay›nda olay yerine götürülerek enkaz alt›nda sa¤ kalan insanlar›m›z›n

bulunmas› çal›flmalar›na kat›lm›fl ve bir vatandafl›m›z›n yerini tespit ederek kurtar›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

2004 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;

- 06 Kas›m 2003 ve 06 fiubat 2004 tarihleri aras›nda “Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i ve ‹darecisi Temel

E¤itim” ve,

- 05-30 Ocak 2004 tarihleri aras›nda ise “Canl› ‹nsan Arama Köpe¤i ve ‹darecisi Tekamül” kurs

programlar› düzenlenmifltir.(Bkz. Tablo-4) 

E- Ceset Arama Köpekleri

Söz konusu branflta e¤itilen görev köpeklerinin adli olaylarda özellikle orman, aç›k arazi gibi büyük

alanlarda  bulundu¤u düflünülen insan cesetlerine yönelik yer tespitinde kullan›lmas›n›n yan› s›ra, tabi

afetler sonras›nda ya da kendinden haber al›namayan kiflilerin veya kal›nt›lar›n›n bulunmas› ile  öldür-

me olaylar›nda, olay yerinin tespitinde kullan›lmalar› amac›yla  Merkezimizde e¤itilmektedir. Bu güne

kadar e¤itilen 7 köpekten 5’i Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kriminal Polis Laboratuarlar› Daire Baflkanl›¤›

taflra birimlerinde ülke genelinde illerin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde, 2’si ise Merkezimizde istihdam

edilmektedir. 

‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü kuvvesinde kay›tl› ceset arama köpekleri ile; 22 Aral›k 2004 tarihinde

‹stanbul Terkos ilçesi, Terkos Gölü, Durusu mevkiinde sandalda bal›k tutarken bo¤ulan bir vatandafl›-

m›z›n kay›p cesedinin yerinin tespit edilmesi ve ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü kuvvesinde kay›tl› ceset ara-

ma köpekleri ile de  22 Temmuz 2004 tarihinde Bal›kesir ili, Edremit ilçesinde, yak›larak  vücudunun

parçalara ayr›larak  foseptik çukuruna at›lmak sureti ile öldürülen bayan cesedinin yerinin tespit edil-

mesi örneklerinde oldu¤u gibi çeflitli olaylarda kolluk birimlerince yararlan›lm›flt›r. 

2004 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;

- 06 Ekim 2003 ve 06 fiubat 2004 tarihleri aras›nda “Ceset Arama Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤i-

tim” kurs program› düzenlenmifltir.(Bkz.Tablo-4) 

F- Asayifl Devriye Köpekleri

Halen Çevik Kuvvet fiube Müdürlüklerine ba¤l› olarak görev yapan 113 görev köpe¤i ‹l Emniyet Mü-

dürlükleri kuvvelerine kay›tl› olarak bulunmaktad›r. Asayifl Devriye Köpekleri spor müsabakalar› ve top-

lumsal olaylarda önleyici amaçl› olarak kullan›lmaktad›r. Bu grupta yer alan görev köpeklerinin  asayifl-

devriye hizmetlerinde daha etkin kullan›labilmelerine yönelik e¤itim ve istihdam çal›flmalar›, devam et-

mektedir. Önümüzdeki dönemlerde de özellikle büyük ölçekli illerimiz baflta olmak üzere, uygun e¤itim-

lerden geçirilmek sureti ile halk›n kalabal›k olarak bulundu¤u yerler ile park,bahçe,plaj gibi genifl alan-

larda devriye hizmetlerinde kullan›lmalar› düflünülmektedir. Söz konusu hizmetlerin en iyi flekilde yeri-

ne getirilmesi; e¤itim verilen köpe¤in e¤itim sonras›nda da idarecisi ile birlikte düzenli olarak çal›flma-

s›, uygun antrenmanlar›n yapt›r›lmas›, bak›m ve sa¤l›k flartlar›n›n sa¤lanmas› ile mümkün olabilecek-

tir. ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü kuvvesinde kay›tl› görev köpeklerimiz için an›lan özelliklerde ‹zmir Emni-

yet Müdürlü¤ü’nce infla ettirilen tesisler buna güzel bir örnek olarak gösterilebilir. 
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2004 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;02-20 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda “Genel
Maksat Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤itim”  kurs program› düzenlenmifltir.(Bkz. Tablo-4)

Bir görev köpe¤inin performans›; sa¤l›kl› beslenmesi, gerekli bak›m, flartlar›n›n sa¤lanmas› ve e¤iti-
mini tamamlad›ktan sonrada günük antrenmanlar›n› idarecisi ile birlikte yapmas› ile do¤ru orant›l›d›r.
Bu do¤rultuda Merkezimizde e¤itim gören ve il birimlerinde görevlendirilen narkotik detektör köpekleri-
nin sa¤l›kl› beslenmesi hedefine yönelik olarak ihtiyaç duyduklar›, standartlar› belirlenen kaliteli kuru
köpek mamas›, önceki y›llarda oldu¤u gibi sat›n al›narak da¤›t›m› yap›lm›flt›r. Yine belirlenen standart-
lar çerçevesinde; görev köpek ve idarecilerinin antrenman ,e¤itim ve görevleri esnas›nda ihtiyaç duya-
bilecekleri e¤itim malzemesi, kuflam ve k›yafetler de ilk kez 2004 y›l› içerisinde sat›n al›narak, il birim-
lerimize gönderilmifltir.Merkezimizde sürdürülen e¤itim programlar›n›n uzun süreli olmas›, e¤itimlerin
temel unsurunun köpekler olmas› ve köpek ile idarecisinin birbirlerine olan uyumlar›n›n geliflmesinin
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birlikte geçirecekleri süreye ba¤l› olmas› nedeniyle kursiyer personelin merkezimizde kurs süresince

ikametlerini sa¤lamak üzere 2004 y›l› içerisinde inflaat›na bafllanan konaklama ünitesinin 2005 y›l›nda

hizmete girmesi hedeflenmektedir. 

Bilimsel faaliyetler kapsam›nda; 2002 y›l›nda Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü, ‹stanbul Üni-

versitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dal› Baflkanl›¤› ve Tarsus Belediye Baflkanl›¤› ile Mer-

sin ve yöresinde av köpe¤i olarak kullan›lan Tarsus Çatalburun ›rk› köpeklerin; üretimi, ›rk ›slah›, görev

köpe¤i olarak kullan›lmas› ve  literatüre ülkemiz ile birlikte an›lacak bir ›rk olarak kazand›r›lmas› amac›

ile bafllat›lan çal›flmalar halen devam etmektedir. Çal›flmalar s›ras›nda söz konusu ›rktaki köpeklerden

bir dam›zl›k kolonisi oluflturulmak sureti ile farkl› zamanlarda farkl› say›larda yavru köpekler üretilmifl-

tir. Ancak belirtilen ›rktaki köpeklerin geçmifl y›llarda temin edildikleri yerlerdeki düzensiz çiftlefltirilme-

ler sonucunda ›rk özelliklerinden uzaklaflm›fl olmalar› ve saf özellikleri d›fl›nda baflka köpeklerden al-

d›klar› kusurlar› yeni do¤an yavrulara da aktard›klar›ndan çal›flmalarda saf çatal burun ›rk› yakalama

aflamas›nda zorluklar yaflanmaktad›r. Bu nedenle dam›zl›k kolonisinin ve yavru üretiminin say›ca art›-

r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r. fiimdiye kadar 6 Çatal Burun ›rk› dam›zl›k köpekten 26 yavru köpek elde edil-

mifl, bunlardan 5 tanesi deneme e¤itimine al›nm›flt›r. Olumlu sonuç vermeleri halinde görev detektör

köpe¤i olmak üzere e¤itimlere dahil edileceklerdir.(Bkz Tablo-3)

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Ana Bilimdal› Baflkanl›¤›’nca 03-05 May›s 2004 tarihlerin-

de Van 100. Y›l Üniversitesi’nde “I. Ulusal Felaket Kurbanlar›n›n Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi” ile

05 - 08 Ekim 2004 tarihlerinde Eskiflehir Anadolu Üniversitesi’nde “lI. Ulusal Felaket Kurbanlar›n›n Kim-

liklendirilmesi (DVI) Kongresi”’ gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu kongrelerde bu alanda bir görev köpe-

¤inin neler yapabilece¤inin kat›l›mc›lara gösterilmesi amac›yla bir sunum yap›larak, Canl› ‹nsan ve Ce-

set Köpekleri, uzman e¤itmenlerimizin idaresinde gösteri yapm›fllard›r. 

Yap›lan çal›flmalar›n Toplum Destekli Polislik anlay›fl›na yönelik olarak kamuoyuna tan›t›lmas› ama-

c›yla y›l içerisinde çeflitli etkinliklere kat›l›m sa¤lanarak sosyal aktivitelere destek verilmifltir. Bu kap-

samda;

-04-07 May›s 2004 tarihinde ‹stanbul Yeflilköy’de bulunan CNR Gösteri Merkezinde düzenlenen

“Pet’2004 8. Evcil Hayvanlar ve Aksesuarlar› Fuar›”nda bir stand kurulmufl, e¤itmenlerimizce yürütülen

faaliyetler görsel ve sözlü olarak tan›t›lm›flt›r. 
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- 13 Haziran 2004 tarihinde “Geleneksel 3. Çayyolu fienli¤i”’ne davet üzerine köpeklerimiz ile kat›-

l›m sa¤lanarak  e¤itim faaliyetlerimiz ile ilgili gösteri yap›lm›flt›r.

- Ankara Büyükflehir Belediyesi bünyesinde faaliyet sürdüren Alt›nda¤ Çocuk Kulübü üyesi 100 çocuk,

Merkezimizi ziyaret etmifltir. Bu ziyaret ile çocuklara hayvan sevgisinin kazand›r›lmas›, sosyal geliflimleri-

ne katk› sa¤lanmas›n›n yan› s›ra gelece¤in büyüklerine polislik mesle¤inin tan›t›lmas›na çal›fl›lm›flt›r. 

III- KÖPEK ÜRET‹M‹ ve E⁄‹T‹M‹

Suç ve suçlular›n ortaya ç›kart›lmas›nda yararlan›lan görev köpekleri ülkelerin  ihtiyaç duyabilecek-

leri çeflitli alanlarda, strateji ve hedefler do¤rultusunda kullan›lmaktad›r. Bir köpe¤in görev köpe¤i nite-

li¤ini kazanmas› ise; ›rk özellikleri ile gelen oyun oynama, arama-bulma, sosyalleflme güdülerinin uy-

gun ortam ve koflullarda uzman e¤itmenlerce gelifltirilerek görev yapacaklar› branfl ortamlar›n›n, fiziki

ve psikolojik yap›s› itibar› ile haz›rlanmas› yöntemiyle gerçeklefltirilmektedir.
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Do¤al olarak polis hizmetlerinde kullan›lacak köpeklere do¤umlar›ndan itibaren yetiflkinlik evresine

gelinceye ve e¤itime elverifllilik kazan›ncaya kadar özel ilgi gösterilmesi gerekmektedir. fiöyle ki; polis

görev köpe¤i olmaya aday bir köpe¤in kendine olan güveninin, yukar›da say›lan güdülerinin ve denge-

li huy özelliklerinin geliflmesi, ancak do¤ru yöntemlerin uygulanmas› ile mümkündür.K›saca bir köpe¤in

detektör köpek niteli¤ini kazanabilece¤inin göstergesi, 3H kural› ile adland›r›labilir. Yani H1; herkesle

oyun oynamak, H2; her koflulda oyun oynamak, H3; her oyuncak ile oyun oynamak fleklinde aç›klana-

bilir. Bu özellikler aç›klanan di¤er özelliklerle birlefltirilmek sureti ile geçerlili¤ini korur.

Detektör köpeklerde aran›lan di¤er önemli bir unsur ise arama bulma güdüsü yani köpe¤in burnu-

nu kullanabilme yetisidir. Bu kapsamda ›rk özellikleri itibar› ile öne ç›kan çeflitli ›rklar detektör köpek ola-

rak e¤itilmektedir. Bu ›rklara Alman Çoban Köpekleri, Belçika Çoban Köpekleri, Labrador ve Golden

Retriever ve Tarsus Çatal Burun köpekleri  örnek verilebilir.

Merkezimizde üretilen köpekler Teflkilat›m›zda halen görev yapan hizmet köpeklerinin büyük bir k›s-

m›n› oluflturmaktad›r. Bunun yan› s›ra kamuoyuna tan›t›m ve bilgilendirme faaliyetleri neticesinde va-

tandafllar›m›zdan hibe yöntemiyle temin edilen birçok köpek e¤itilmek sureti ile Teflkilat›m›za, di¤er ku-

rum ve kurulufllar›n yan› s›ra,iflbirli¤i yap›lan ülkelere de hizmet etmek üzere görev köpe¤i olarak ka-

zand›r›lm›flt›r. 2004 y›l› içerisinde e¤itim programlar›na dahil edilmek üzere 36 köpek hibe al›nm›flt›r.
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TABLO- 3

Müdürlü¤ümüz bugün 6 branflta yürütmekte oldu¤u köpek e¤itimi çal›flmalar›n› gelifltirmektedir. 

Bunun  yan› s›ra, köpeklerin kullan›m alanlar›n›n geniflletebilmesi ve elde edilen faydan›n art›r›lma-

s›na yönelik olarak, farkl› alanlarda da  köpek e¤itilmesi çal›flmalar›na ve Ar-Ge faaliyetlerine önümüz-

deki dönemlerde devam edilecektir. 

IV- ‹STAT‹ST‹KLER

2004 YILINDA NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPEKLER‹ KULLANILARAK 

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN DO⁄AL UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARI

ÜRET‹LEN, H‹BE VE SATIN ALINAN  KÖPEK SAYILARI ‹CMAL‹
SATIN

ÜRET‹M (1998-2004) H‹BE 2004 ALINAN
2004

IRKI GÖREV DENEME DÜfiÜM GÖREV DENEME/DAMIZLIK DÜfiÜM TOPLAM

Belçika Çoban Köpe¤i 20 4 23 - - - - 47

Alman Çoban Köpe¤i 31 - 35 11 2 - 1 80

Labrador Retriever 16 - 15 8 2 - 1 42

Golden Retriever - - - 2 8 - 1 11

Tarsus Çatal Burun - 5 21 - - - - 26

Cocker 3 - 5 1 - - - 9

Di¤er - - - - 1 1 - 2

TOPLAM 70 9 99 22 13 1 3 217

GENEL TOPLAM 178 36 3 217

Grafik-1
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2004 YILINDA NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPEKLER‹ KULLANILARAK GERÇEKLEfiT‹R‹LEN

SENTET‹K UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARI

1998 – 2004 YILLARI ARASINDA NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPEKLER‹ KULLANILARAK 

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN DO⁄AL UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARI

Grafik-2

Grafik-3
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1998 – 2004 YILLARI ARASINDA NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPEKLER‹  KULLANILARAK 

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN SENTET‹K UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARI

1998-2004 YILLARI ARASINDA NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPEKLER‹ KULLANILARAK 

GERÇEKLEfiT‹R‹LEN UYUfiTURUCU MADDE YAKALAMALARININ TÜRLERE GÖRE DA⁄ILIMI

Grafik-4

Grafik-5

Grafik-6 Grafik-7
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TABLO- 4

KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹ fiUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü 2004 YILI E⁄‹T‹M VE KURS TAKV‹M‹

NO E⁄‹T‹M PROGRAMININ ADI TAR‹HLER‹ KATILIMCI PROF‹L‹

CESET ARAMA KÖPE⁄‹
1 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 06.10.2003. - 06.02.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 5 KATILIMCI

2. DÖNEM

CANLI ‹NSAN ARAMA KÖPE⁄‹
2 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 06.11.2003. -06.02.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 3 KATILIMCI

3. DÖNEM

CANLI ‹NSAN ARAMA KÖPE⁄‹
3 VE ‹DAREC‹S‹ TEKAMÜL KURSU 05.01.2004 - 30.01.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 4 KATILIMCI

4.DÖNEM

NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPE⁄‹
4 VE ‹DAREC‹S‹ ADAPT. E⁄‹T‹M‹ 09.02. - 12.03. 2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 12 KATILIMCI

5. DÖNEM

PATLAYICI DETEKTÖR KÖPE⁄‹
5 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 03.11.203 -30.04.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 6 KATILIMCI

4. DÖNEM ÜRDÜN KRALLI⁄INDAN 1 KATILIMCI

NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPE⁄‹
6 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 23.02 - 14.05. 2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 12 KATILIMCI

16. DÖNEM KKTC POL‹S B‹R‹MLER‹NDEN 1 KATILIMCI

NARK. DET. KÖP. ‹DAREC‹LER‹
7 ‹Ç‹N R‹SK YÖNET‹M‹ VE ARAMA 22.03. - 24.03. 2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN [19] KATILIMCI

TEKN‹KLER‹ E⁄‹T‹M  SEM‹NER‹ KKTC POL‹S B‹R‹MLER‹NDEN 1 KATILIMCI

GENEL MAKSAT(ASAY‹fi-DEVR‹YE)
8 KÖP.VE ‹D.TEMEL E⁄‹T‹M‹ 02-20.08.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 5 KATILIMCI

NARKOT‹K DETEKTÖR KÖPE⁄‹
9 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 27.09 - 24.12. 2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 10 KATILIMCI

17. DÖNEM MAKEDONYA GÜM.‹DA. 2 KATILIMCI
BELARUS POL.B‹R. 2 KATILIMCI

NARK. DET. KÖP. ‹DAREC‹LER‹
10 ‹Ç‹N R‹SK YÖNET‹M‹ VE ARAMA 10 - 12.11.2004 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 10 KATILIMCI

TEKN‹KLER‹ E⁄‹T‹M  SEM‹NER‹ MAKEDONYA GÜM.‹DA. 2 KATILIMCI
BELARUS POL.B‹R. 2 KATILIMCI

PATLAYICI DETEKTÖR KÖPE⁄‹
11 VE ‹DAREC‹S‹ TEMEL E⁄‹T‹M‹ 20.09.2004 - 04.02.2005 ULUSAL B‹R‹MLERDEN 6 KATILIMCI

5. DÖNEM
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6.BÖLÜM6.BÖLÜM

B‹L‹fi‹M SUÇLARI VE MÜCADELES‹B‹L‹fi‹M SUÇLARI VE MÜCADELES‹

I- GENEL BAKIfi

‹nsanl›k, tarihi süreç içinde, medeniyet kurmak, kurdu¤u medeniyetleri gelifltirmek, karfl›laflt›¤› prob-

lemleri kolayl›kla çözebilmek, teknolojiyi gelifltirmek, rahat ve konforlu bir hayat sürmek, kendini koru-

mak, güç sahibi olabilmek için dönemine ait en yüksek teknolojiye sahip olmaya çal›flm›flt›r. Yüksek

h›zl› bilgisayar teknolojisi, internet, televizyon, ATM makineleri, cep telefonu, uydu teknolojisi, dijital ka-

y›t sistemleri, robotlar, lazer teknolojisi art›k hayat›m›zdan ç›kmamacas›na ve hergün daha fazla etkin

olan bir flekilde hayat›m›za girmektedir.

‹nternetin do¤uflu ve h›zla tüm dünya üzerinde yay›lmas›, bir çok kavram›n yeniden tart›fl›lmas› ih-

tiyac›n› do¤urmufltur. ‹nternet, daha önceki medyalar›n birçok imkanlar›n› kapsayan yeni bir medya ola-

rak sanal dünyan›n temelini oluflturmufl ve yeni bin y›la damgas›n› vuran bir yaflam biçimine dönüfl-

müfltür. 

Bu teknolojik ve sosyal de¤iflimin etkisiyle dünya çok boyutlu, köklü ve dinamik bir de¤iflim sürecin-

den geçmektedir. Toplumlar, devletler, ekonomiler, kültürler ve insanlar bugüne de¤in kurmufl oldukla-

r› siyasal, kültürel ve ekonomik yap›lar› bilim ve teknolojinin etkisiyle dönüfltürerek günümüze ayak uy-

durmaya çal›flmaktad›rlar.

fiüphesiz bu sektörün genifllemesinin en önemli yan etkilerinden biri, suçlar›n da art›k bilgisayar ve

iletiflim teknolojileri kullan›larak ifllenmeye bafllanm›fl olmas›d›r. Suç, yeni bir alana s›çram›fl, yepyeni

bir kimlik kazanm›flt›r. Suç iflleme flekilleri, art›k teknolojiye paralel olarak geliflmektedir. Yeni ortaya

ç›km›fl bir suç iflleme yöntemine karfl›n önlemler bulundu¤u anda, teknolojiyi takip edenler taraf›ndan

bir baflka teknik kullan›larak farkl› bir suç iflleme yöntemi karfl›m›za ç›kar›lmaktad›r. 

Biliflim suçlar›yla ilgili olarak karfl›m›za bir çok tan›m ç›kmaktad›r; Bilgisayar Suçlar›, ‹nternet Suçla-

r›, Dijital Suçlar, Siber Suçlar, Yüksek Teknoloji Suçlar›, Bilgisayar Ba¤lant›l› Suçlar v.b. tan›mlar konu-

sunda terim birli¤i henüz net olarak belirlenmemifltir. 

Bilgisayar vas›tas› ile ifllenen suçlar›n yan› s›ra, elektrik devreleri veya sadece bir kredi kart›yla bile

suç ifllenebilmektedir. Bu anlamda Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› bünye-

sinde, Baflkanl›k  görev alan› içerisindeki suçlar›n yüksek teknoloji araçlar› kullan›larak ifllenenlerinin

soruflturulmas› ve bu suçlar›n önlenebilmesi için, Yüksek Teknoloji Suçlar› ve Biliflim Sistemleri fiube

Müdürlü¤ü kurulmufltur. 

Yüksek Teknoloji kullan›larak ifllenen suçlar›n soruflturulabilmesi amac›yla, bu suçlarla mücadele

edebilecek yüksek teknolojik bilgiye sahip personelin yetifltirilebilmesi için Uluslararas› ‹flbirli¤i ve AB

uyum çal›flmalar› çerçevesinde yurt içi ve yurt d›fl›nda olmak üzere bir dizi e¤itim programlar› uygulan-

m›flt›r. Yap›lan programlar esnas›nda; Baflkanl›¤›m›z ve ‹l Emniyet Müdürlüklerinde görevli personeli-

mize “Bilgisayar ve ‹nternet Suçlar› ile Veri Kurtarma ve ‹nceleme Teknikleri” e¤itimleri ald›r›lm›fl-

t›r. Yine AB uyum çal›flmalar› çerçevesinde, veri kurtarma ve inceleme alan›nda kullan›lacak yaz›l›m ve

teknik cihazlar temin edilerek kullan›ma sunulmufltur.

Yüksek Teknoloji Suçlar› ve Biliflim Sistemleri fiube Müdürlü¤ümüzde bilgisayar hard diskleri, CD-

DVD’ler, flash memory’ler, back up kasetleri, v.b. veri tafl›yan medya çeflitleri incelemesi yap›labilmektedir.
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A- Banka veya Kredi Kartlar›n›n Özellikleri

fiekil: 1

Banka ve Kredi Kartlar›n›n arka yüzünde bulunan manyetik fleritler, Track ad› verilen alanlarda ISO

7811/1~6  standard›nda Text ve Say›sal bilgi içermektedir. Genelde bu bigiler Track 1, 2, 3 fleklinde üç ayr›

alana bölünmüfl vaziyettedir.

fiekil: 2
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CCV2 nedir?:

CVC2-Card Validation Code (Kart Onay Kodu), Master Card ibareli, CVV2-Card Verification Value

(Kart Do¤rulama De¤eri) ise Visa ibareli kredi kartlar›n›n arkas›nda yer alan ve 16 haneli kredi kart› nu-

maras›n›n devam›nda yaz›l› olan 3 haneli koddur. ‹nternet ifllemlerinde güvenli¤i artt›r›c› ek önlem ola-

rak kullan›lmaktad›r.

fiekil: 3

B- Biliflim Yoluyla Gerçeklefltirilen Sahtecilik ve Doland›r›c›l›k Olaylar›

Biliflim yoluyla kartl› ödeme sistemlerindeki sahtecilik ve doland›r›c›l›k alan›nda ifllenmifl birçok suç

ile karfl›lafl›lm›flt›r. fiu ana kadar karfl›lafl›lan bafll›ca suç tipleri flunlard›r:

1- Suç Tipleri
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2- Kart Bilgilerinin Temin Edilme Yöntemleri

a) Manyetik kopyalama cihazlar› vas›tas›yla kopyalama yöntemleri

• Al›flverifl esnas›nda kopyalama yöntemi: Kart sahiplerinin al›flverifl yapt›klar› yerlerde, kredi

kartlar› pos cihazlar›ndan geçirilmeden önce veya sonra fiekil-4’de görülen manyetik kart okuyucu ci-

hazlar›ndan geçirilerek, kart›n manyetik fleridinde bulunan (Track 1, 2, 3) bilgileri bu cihazlar›n haf›za-

s›na kaydedilir.

fiekil: 4

• ATM makinalar›n›n kullan›m› esas›nda ele geçirme yöntemi: ATM cihazlar› üzerindeki kart

yuvas›na yerlefltirilen minik okuyucu cihazlar vas›tas›yla kart kopyalanmaktad›r.

• Al›flverifl s›ras›nda kart bilgilerinin izlenmesi yöntemi: Genellikle profesyonel olmayan suçlu-

lar taraf›ndan uygulanan bu yöntemde, suçlular kullan›c›s›na fark ettirmeden al›fl verifl esnas›nda veya

di¤er zamanlarda kart›n ön ve arka yüzlerindeki yaz›l› numaralar› (kart numaras›, son kullanma tarihi,

ccv2) not ederek veya ak›lda tutmak suretiyle ele geçirmektedirler.

b) Sahte e-mail yöntemi 

‹nternet üzerinden sahte olarak gönderilen e-mailler ile kredi kart› ve internet bankac›l›¤› kullan›c›-

lar›n›n kart bilgilerinin elde edilmesi yöntemidir. Bu flekilde sahte gönderilen e-maillere spam mail, kul-

lan›lan bu yöntemde oltalama (phishing) ad› verilir. Bu yöntem de kendi aras›nda 4 bölüme ayr›l›r: 

• Hedef flahs›n, daha önceden irtibatl› oldu¤u bir kuruluflun web sayfas›n›n sahtesi yap›larak, içine

doland›r›c›lar›n sayfas›na yönlendirilmifl bir link (ba¤lant› yolu) konulur. Daha

sonra, kullan›c›ya flifresinin süresinin doldu¤u söylenen bir e-mail gönderilerek,

web sayfas› üzerindeki link adresi t›klanarak kurumun web sitesine gidilmesi ve

flifresini de¤ifltirmesi istenir. Web sitesinde, kullan›c›n›n öncelikle eski flifresini

girmesi istenir ve eski flifresini yaz›p, arkas›ndan yeni flifresini almaya çal›flt›¤›-

n› sanan kullan›c›, flifresini ve di¤er kart bilgilerini doland›r›c›ya teslim etmifl

olur. 

• Hedef flahsa, bir yar›flma düzenlendi¤i ve bu yar›flmaya kat›lmas› teklif

edilen kullan›c›lara ödül olarak araba, bilgisayar, cep telefonu gibi maddi de¤e-

ri olan bir hediye kazanacaklar›, ancak “talihlilerin” gerekli kiflisel bilgileri verme-

leri gerekti¤i söylenen bir e-mail gönderilir. Kazanaca¤› hediyelerin hevesine

kap›lan kullan›c› istenen bilgilerini gönderir.

• Hedef flahsa, kiflisel bilgilerini güncellemesi gerekti¤i tüm bilgilerini tekrar girmesi gerekti¤i bunun

kendileri aç›s›ndan daha iyi hizmet verebilmeleri için gerekli oldu¤u söylenen bir e-mail gönderilir.



153

• ‹nternet üzerinde bulunan bir çok online al›fl verifl sitesi kredi kart› ile online para transferi yapmak

suretiyle müflterilerine hizmet vermektedir. Bu hizmetler s›ras›nda müflterilerine ait baz› bilgileri de ve-

ritabanlar›nda tutmakta, bunlar› kaydetmektedirler. Bu bilgiler aras›nda müflterinin sat›n ald›¤› ürün,

teslimat adresi, müflterinin telefonu, e-mail adresi, ürünü ald›¤› tarih ve baz› sitelerin veritabanlar›nda

ise müflterinin kredi kart› numaras› ile kart›n son kullanma tarihi de tutulmaktad›r. Bu veri tabanlar›n›,

sistemdeki güvenlik aç›klar›n› kullanarak ele geçiren doland›r›c›lar, kart kullan›c›s›na elde ettikleri bilgi-

lerin tamam›n› göndererek, kendi güvenlikleri için yapt›klar› al›flverifli teyit etmesi ve baz› bilgileri tekrar

girmesini isterler. Kart kullan›c›s› ise, gelen e-maildeki bilgilerinin tamam›n›n do¤ru oldu¤unu ve bu bil-

gilerinin sadece ilgili bankada bulunabilece¤ini zannederek, istenen bilgileri vermekte veya kendine ge-

len e-mail linklerini takip ederek talep edilen ifllemleri yapmakta hiç flüphe etmez. Bu ifllemlerin sonun-

da, kart kullan›c›s› pin kodu dahil bütün istenen bilgilerini doland›r›c›lara vermifl olur.

c) ‹nternet üzerindeki sohbet kanallar›n›n kullan›lmas› yöntemi 

Internette IRC (Internet Relay Chat) ad› verilen  sohbet alanlar›nda, suçlular buluflarak “Kart bilgile-

rinin temin edilme yöntemleri” bafll›¤› alt›nda anlat›lan usullerle elde ettikleri kart bilgilerini karfl›l›kl› ola-

rak paylaflmaktad›rlar. Bu yöntemde sulçular genellikle uluslararas› çal›flmakta ve örne¤in bir ülkede el-

de edilmifl kart bilgileri di¤er ülkede bulunan ortaklar›na göndererek nakite çevirip yar› yar›ya paylaflmak-

tad›rlar. Burada elde edilen haks›z gelir, genellikle Western Union para transfer flirketi vas›tas› ile karfl›-

l›kl› gönderilmektedir.

d) Truva At› (Trojen) yaz›l›m› yöntemi

‹nternet bankac›l›¤› ifllemlerini genellikle kütüphane, internet kafe gibi yerlerden gerçeklefltiren ve ifl-

lem yapan kiflilerin, internet bankac›l›¤› flifreleri, bilgisayar içine önceden yerlefltirilmifl çeflitli yaz›l›mlar

arac›l›¤›yla çal›nmaktad›r.

Di¤er kullan›c›lar bu yaz›l›m› kolay fark edemeyeceklerinden, bu bilgisayarlar› kullanarak internet

bankac›l›¤› ifllemi için web sitesini açar ve tüm bilgilerini girerler. Bu bilgiler klavye takip program› (key

logger) / ekran foto¤raflama (screen shot) yaz›l›mlar›yla truva at› yaz›l›m› içine kaydedilir. Bu bilgiler tru-

va at› yaz›l›m›n› yükleyen kifli taraf›ndan ele geçirilir.

II- OPERASYONEL FAAL‹YETLER

Suçla etkin bir flekilde mücadele eden Yüksek Teknoloji Suçlar› ve Biliflim Sistemleri fiube Müdür-

lü¤ümüzün taflra birimleriyle ortaklafla yapt›¤› çal›flmalar neticesinde, kredi kart› sahtecili¤i/doland›r›c›-

l›¤› suçlar›yla mücadele çerçevesinde, 2004 y›l› içerisinde baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir. 

Daire Baflkanl›¤›m›z koordinesinde il birimlerimiz taraf›ndan gerçeklefltirilen önemli kredi kart› sah-

tecili¤i ve doland›r›c›l›¤› operasyonlar› ile ilgili bilgiler afla¤›ya ç›kart›lm›flt›r.

• Beyaz Dalga Operasyonu

2004 y›l›n›n bafl›ndan itibaren özellikle Alman vatandafllar› olmak üzere ülkemize gelen yabanc› tu-

ristlere ait kredi kart› bilgilerinin ve PIN kodlar›n›n yasad›fl› yollarla temin edilmesi ve temin edilen bu

bilgilerin “Beyaz Plastik” denilen kartlara aktar›lmas› suretiyle, ülkemizdeki veya yurtd›fl›ndaki

ATM’lerden para çekilmesi olaylar›nda art›fl gözlenmesi, Almanya irtibat görevlisi taraf›ndan söz konu-

su kredi kartlar›na ve bu kredi kartlar›n›n kullan›ld›¤› yerlere iliflkin bilgilerin gönderilmesi üzerine, Bafl-

kanl›¤›m›z ve Antalya ‹l Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerinden oluflan bir çal›flma grubu oluflturulmufltur.
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Yap›lan çal›flmalar ve tespitler neticesinde; ülkemize tatil amaçl› gelen yabanc› uyruklu flah›slar›n,

turizmin yo¤un oldu¤u Alanya, Manavgat ve Serik ‹lçeleri’nde kurulan ve yetkisiz döviz ifllemleri yapan

Post Office tabelal› iflyerlerinde döviz ve kredi kart›na iliflkin ifllemler yapt›¤› s›rada, kredi kartlar›n›n

kopyaland›¤› ve flifrelerinin elde edildi¤i, doland›r›c› flah›slar›n organize bir flekilde hareket ettikleri, fla-

h›slara ait flirketlerin Antalya’n›n de¤iflik yerlerinde “Post Office” iflletti¤i, “Post Office”lere gelen yaban-

c› müflterilere ait kredi kart› bilgilerinin kopyaland›¤› ve kopyalanan kart bilgilerinin çeflitli marketlerin

kartlar›na ve bofl plastiklere aktar›ld›¤›, bu flekilde de¤iflik yerlerdeki ATM’lerden Ocak-Temmuz 2004

tarihleri aras›nda yaklafl›k 650.000 EURO tutar›nda para çekildi¤i tespit edilmifltir.

Söz konusu kredi kart› doland›r›c›l›¤›n› gerçeklefltiren grubun baz› üyelerine yönelik olarak, K›rkla-

reli ‹l Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerince yap›lan operasyon sonras›, bahse konu doland›r›c›l›k olay›na

kar›flan flah›slar›n tümünün kimlik ve yer tespitleri yap›lm›fl, daha sonra Antalya Cumhuriyet Baflsavc›-

l›¤›’n›n koordinesinde Daire Baflkanl›¤›m›z, Antalya ‹l Emniyet Müdürlü¤ü ve Antalya ‹l Jandarma Ko-

mutanl›¤› görevlileri taraf›ndan 01 Eylül 2004 tarihinde bafllat›lan efl zamanl› operasyonlar gerçekleflti-

rilmifltir. Bu operasyonlar neticesinde; cürüm ifllemek için teflekkül oluflturmak, oluflturulan teflekkül va-

s›tas›yla kredi kart› bilgilerini teknik cihazlar› kullanmak suretiyle yasad›fl› kopyalamak ve flifrelerini al-

mak, bu bilgileri haz›rlam›fl olduklar› bofl kartlara yüklemek kartlar› kullanmak suretiyle uluslararas› dü-

zeyde doland›r›c›l›k yapmak ve kart bilgilerini baflka suç gruplar›na satarak haks›z menfaat temin et-

mek suçlar›ndan, ikisi yabanc› uyruklu olmak üzere toplam 29 flah›s yakalanm›fl ve bu flah›slardan 15’i

ç›kar›ld›klar› adli mercilerce tutuklanm›flt›r.

Söz konusu olayda; 

3 adet kart kopyalama iflinde kullan›lan Encoder ve adaptörü ile bilgisayar sistemi, 3 adet bilgisa-

yar, 1 adet hard disk, 2 adet yazar kasa, flah›slara ait kimlik bilgilerinin kopyalanmas› için kullan›lan 854

adet bofl beyaz kart, 5 adet farkl› bankalara ait POS cihaz›, 19 adet al›flverifl kart›, 12 adet disket, 7

adet CD,  21 adet çeflitli bankalara ait hesap cüzdan›, 8 adet ma¤dur flah›slar›n isimleri yaz›l› slip, 6

adet de¤iflik bankalara ait dekont, 33 adet üzerinde flifre yaz›l› ka¤›tlara sar›lm›fl kart, bir miktar esrar

maddesi, 1 adet sahte kimlik, 10 adet baflka flah›slara ait kredi kartlar›, 15 adet kopyalanm›fl kartlar, 22

adet de¤iflik flah›slar ad›na ve mebla¤larda tanzim edilmifl senet, 1 tomar çeflitli tarihli slipler,1 adet ta-

rihi eser niteli¤inde el yazmas› Kuran-› Kerim, bir miktar sahte para, bir miktar eroin, 2 adet encoder

program CD’si, 10 sayfa kart döküm listesi, 3000 adet Ecstasy hap ele geçirilmifltir.

Yap›lan soruflturmalarda suç örgütü mensuplar›n›n, ele geçirilen bu Encoder cihazlar›ndan birini Al-

manya’da yaflayan bir bayan Alman vatandafl›ndan temin ettikleri, ayr›ca turistlerden elde ettikleri kart

bilgilerinden baz›lar›n› ‹ngiltere’ye gönderdikleri, ‹ngiltere’deki elemanlar› vas›tas›yla bu kart bilgilerini

bofl plastik kartlara yükleyerek bu kartlardan ‹ngiltere’de çektikleri paralar› yine havale yöntemi ile ül-

kemizdeki suç örgütü mensuplar›na gönderdikleri belirlenmifltir. 

Beyaz Dalga Operasyonu, kredi kart› doland›r›c›l›¤› gibi uluslararas› sahada ifllenen suçlarla müca-

delede iflbirli¤inin önemine güzel bir örnek teflkil etmektedir. Baflkanl›¤›m›zca iflbirli¤i, baflar›n›n anah-

tar› olarak de¤erlendirilmektedir.

• ATM Cihazlar›na Kamera ve Okuyucu Cihaz Yerlefltirilmesi Yoluyla Yap›lan Doland›r›c›l›k

Ülkemizin de¤iflik bölgelerinde ve özellikle ‹stanbul ilinde ATM makinelerine kopyalama cihaz› ve vi-

deo kamera yerlefltirmek suretiyle kredi/banka kart› hamillerinin, kart bilgilerinin ve flifrelerinin kopyala-

narak sahte kart üretildi¤i ve üretilen bu kartlarla ATM’lerden nakit para çekimi yap›ld›¤› tespit edilmifl

ve konuyla ilgili olarak ‹stanbul ‹l Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerince 06 Haziran 2004 ve 10 Haziran

2004 tarihlerinde yap›lan operasyonlar neticesinde; 
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ATM cihazlar›na kamera ve okuyucu cihaz koyarak kart hamillerinin kartlar›n› kopyalay›p doland›r›-

c›l›k yapt›¤› tespit edilen Romanya uyruklu 5 flah›s yakalanm›flt›r.

Söz konusu olayla ilgili olarak; 

6 adet kart kopyalay›c› (reader), 3 adet florasan lamba içerisine monte edilmifl mini kamera ve ve-

ricisi, 3 adet görüntü almaya yarayan al›c› (receiver), 2 adet görüntüleri izlemekte kullan›lan video ka-

mera, 1 adet kart bilgilerini baflka bir karta yüklemek için kullan›lan cihaz (encoder), 1 adet dizüstü bil-

gisayar ve 140 adet bofl plastik kart ele geçirilmifltir.

Konuyla ilgili olarak yap›lan soruflturmalar neticesinde; florasan lamba fleklinde haz›rlanan düzene-

¤in ATM cihaz›n›n üzerine, flifre girilen klavyeyi görecek flekilde monte edildi¤i, florasan lamba içerisine

yerlefltirilen mini kamera yard›m›yla ATM’yi kullanan kart hamillerinin kendilerine özel olan flifrelerinin iz-

lendi¤i, mini kameran›n çekti¤i görüntülerin, yine lamban›n içine monte edilen verici taraf›ndan baflka bir

yerde bulunan al›c›ya (receiver) kablosuz olarak ulaflt›r›ld›¤›, al›c›ya bir kablo ile ba¤lanan el kameras›n-

dan mini kameran›n çekti¤i görüntülerin izlendi¤i ve bu flekilde kartlar›n flifresinin tespit edildi¤i, ayn› za-

manda ATM kart girifl yuvas›na monte edilen okuyucu (reader) cihaz yard›m›yla kart hamillerinin kart bil-

gilerinin kopyaland›¤›, daha sonra okuyucu cihaz›n yerinden al›nd›¤›, cihaz›n içerisindeki bilgiler al›nd›k-

tan sonra kartlara yüklendi¤i ve kartlar›n ikizinin yap›ld›¤›, yap›lan ikiz kartlar ve daha önce tespit edilen

flifreler vas›tas›yla kart hamillerinin hesaplar›ndan do¤rudan para çekildi¤i tespit edilmifltir. 

• ‹nternet Üzerinden Kredi Kart› Bilgilerinin Temin Edilmesi Yoluyla Yap›lan Doland›r›c›l›k

Kastamonu ilinde sahte kredi kart›yla para çekildi¤i duyumlar› almas› üzerine Baflkanl›¤›m›z ve Kas-

tamonu ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube Müdürlü¤ü görevlileri taraf›ndan yü-

rütülen genifl çapl› çal›flmalar neticesinde 30 Haziran 2004 günü bir operasyon gerçeklefltirilmifltir.

Yap›lan operasyonda; internet vas›tas›yla baflkalar›na ait kredi/banka kart› bilgilerini ve flifrelerini

alan ve ald›¤› bu bilgileri, kulland›¤› çeflitli cihazlarla bofl beyaz plastik kartlara yükleyerek ATM’lerden

para çeken 1 flah›s yakalanm›flt›r.

Söz konusu olayla ilgili olarak; sahte kredi kart› yap›m›nda kullan›lan 2 adet bilgisayar, 1 adet yurt-

d›fl›ndan siparifl edilerek sat›n al›nm›fl kart kopyalay›c› cihaz (encoder), 1 adet sahte kartlar›n üzerine

bankalara ait kredi kart› amblemlerini basmakta kulland›¤› tespit edilen yaz›c› – taray›c› – fotokopi ma-

kinesi, sahte kredi kartlar›n›n kopyalanmas›na yard›mc› olan bol miktarda program CD’si ve disketler,

98 adet okunmam›fl ve kopyalamaya haz›r beyaz plastik kartlar ile birlikte 2863 Say›l› Kanun kapsa-

m›nda tarihi eser ele geçirilmifltir. 

Yakalanan flahsa ait bilgisayarlarda yap›lan incelemeler neticesinde; flahs›n, Türkiye’deki birçok ka-

mu kurum ve kuruluflu ile özel sektör ve üniversitenin sunucular›na (server) Türk Ceza Kanunu’nun

525. maddesine ayk›r› olarak girdi¤ine, girdi¤i tüm kurulufllardaki kiflilere ait kullan›c› hesaplar› da da-

hil tüm bilgilere illegal olarak ulaflt›¤›na, internet üzerinden kredi kart› bilgileri elde etti¤ine ve bunlar›

kullanarak kendisine maddi menfaat temin etti¤ine dair iz ve delillere rastlanm›flt›r.

• Kredi Kart› Sahtecili¤i ve Doland›r›c›l›¤›

Antalya ilinde gerçeklefltirilen “Beyaz Dalga Operasyonu” ve Kastamonu ilinde gerçeklefltirilen inter-

net üzerinden kredi kart› bilgilerinin temin edilmesi yoluyla yap›lan doland›r›c›l›k ile ilgili operasyonda

ad› geçen bir flah›s üzerinde yo¤unlafl›lmas› sonucunda Daire Baflkanl›¤›m›z bünyesinde bir çal›flma

bafllat›lm›flt›r. 

Yap›lan çal›flma neticesinde; hedef flahs›n ve çetesinin yerli ve yabanc› kullan›c›lar›n kredi kart› bil-

gilerinin paylafl›ld›¤› bir internet sitesinden, Amerika, Vietnam, Rusya, M›s›r ve Fas gibi ülkelerde irti-

batl› olduklar› flah›slardan elde ettikleri yabanc› menfleli kredi kart› bilgi ve flifrelerini teknik cihazlar kul-
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lanarak sahte kimliklerle ald›klar› kredi kartlar›na ve haz›rlam›fl olduklar› plastik kartlar›n manyetik flerit

bölümüne yüklemek suretiyle kulland›klar›, bu yolla yüklü miktarda para elde ettikleri anlafl›lm›flt›r. Ça-

l›flma derinlefltirilerek flahs›n liderli¤ini yapt›¤› di¤er flebeke üyeleri de netlefltirilmifl ve 08 Aral›k 2004

tarihinde Daire Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan Ankara ve Yozgat illerimizde efl zamanl› olarak bir operasyon

düzenlenmifltir.

Yap›lan operasyonda; sahte kredi kartlar›n› kopyalamak, haz›rlamak ve kullanmak yoluyla doland›-

r›c›l›k yapt›¤› tespit edilen 7 flah›s yakalanm›fl ve ç›kar›ld›klar› mahkemece 4 kifli tutuklanarak cezaevi-

ne gönderilmifltir.

Söz konusu olayla ilgili olarak; 

256 adet beyaz plastik kart, 1 adet kart  kopyalay›c› cihaz (encoder), 1 adet okuyucu cihaz (reader)

ve çok say›da bilgisayar ele geçirilmifltir.

III- SUÇ ÖNLEY‹C‹ ÇALIfiMALARIMIZ ve GÜVENL‹K TEDB‹RLER‹

Baflkanl›¤›m›z sadece suçun ifllenmesinden sonra meydana gelen olaylarla de¤il, suç önleme an-

lay›fl› içerisinde vatandafllar›m›z›n bilinçlendirmesi ve e¤itimi konusunda da çeflitli çal›flmalarda bulun-

maktad›r.

Özellikle doland›r›c›l›k ve sahtecilik olaylar›yla mücadele etmek amac›yla, vatandafllar›m›z›n kredi

kart› ve interaktif bankac›l›k kullan›m› konusunda bilinçlendirilmesi gerekti¤i aflikârd›r. Bu amaçla kredi

kart› sahtecili¤i ve interaktif bankac›l›k doland›r›c›l›¤› konusunda kitapç›k haz›rlanmas›na bafllan›lm›fl-

t›r. Bu kitapç›kda yer alacak hsuslardan baz›lar› flunlard›r.

Kredi kart› ve online bankac›l›k ifllemleri günlük hayat› kolaylaflt›rmakta ve ifllemleri h›zland›rmakla

birlikte bir çok riski de beraberinde getirmektedir.

Ancak kredi kart› ve interaktif bankac›l›k kullan›m› esas›nda al›nabilecek basit önlemler ve bilinçli

kullanma ile karfl›lafl›labilecek birçok riskten korunmak mümkündür. Bu önemler konusunda hassasiyet

gösterildi¤i takdirde, güvenlik alan›ndaki riskler yaklafl›k %90 oran›nda azalacakt›r. Risklerden korun-

mak için gerekli önlemlerin bir bölümünden afla¤›da bahsedilmifltir:

A- fiifre Seçimi ve Güvenli¤i

‹nternet bankac›l›¤›, kredi kart› ve banka kart› ifllemlerinde en önemli hususlardan birisi flifre seçimidir.

fiifre seçimindeki en temel problem; internet kullan›m›, internet bankac›l›¤›, kredi kart› ve banka

kartlar› gibi onlarca ifllem aflamas›nda flifre sorulmas›, buna karfl›l›k ise kullan›c›lar›n flifreyi kendileri

için bir eriflim engeli olarak görmeleridir. Kullan›c›lar›n güvenlik konusunda bilinçsiz davranmalar› ve en

önemlisi ise flifrelerini art niyetlilerin tahmin etmesi zor bir tak›m karakter dizileri seçme zorunlulu¤u ile

hat›rlanmas› kolay bir flifre olmas› tezad›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiifrenin nas›l seçildi¤i, flifre sahibi hakk›nda da ipuçlar› vermektedir. ‹nsanlar genellikle flifre olarak

kendi isimleri ile lakaplar›n› kullan›rken, önemli bir bölümü ise en sevdikleri y›ld›z›, tuttuklar› tak›m›n ad›-

n› ya da hemen çevresinde yer alan ö¤elerden birini kullan›c› ad› veya flifre olarak kullan›rlar. 

‹nternet üzerinden yap›lan flifre girifllerinde “flifremi kaydet” veya “beni hat›rlas›n” seçenekleri kesin-

likle kullan›lmamal›d›r.

fiifreler herhangi bir yere yaz›lmamal› (ajandalara, monitörün üzerindeki post-it ka¤›tlar›na, not def-

terlerine, masa takvimi sayfalar›na, kartvizitlerin arkalar›na yaz›larak cüzdanda tafl›ma fleklinde, v.b.)

flifreler ak›lda  tutulmaya çal›fl›lmad›r.

‹nternet bankac›l›¤› flifreleri akrabalar, arkadafllar da dahil kimseyle paylafl›lmamal›d›r.

Kullan›lan flifrelerin büyük ço¤unlu¤unun genel ve tahmin edilmesi kolay flifreler olmamas›na özen

gösterilmelidir. 
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Kitaplardaki örnek flifreler kullan›lmamal›d›r .

Banka taraf›ndan verilen flifreler al›nd›¤› andan itibaren de¤ifltirilmelidir.

- Yap›lmamas› gerekenler

Güvenlik için afla¤›da maddeler halinde s›ralanan hususlar, kullan›c› ad› (user name) / flifre (pass-

word) olarak seçilmemelidir. 

• Kullan›c›n›n, efli, çocuklar› veya ifl arkadafllar›n›n isimleri

• Telefon veya lisans numaralar›

• Kullan›c› veya yak›nlar›ndan birinin do¤um tarihi

• Kullan›c› hakk›nda kolayl›kla bulunabilecek bir bilgi (adres, do¤um yeri gibi)

• Ayn› harften oluflan bütün flifreler (aaaaaa)

• Ayn› say›dan oluflan bütün flifreler (555555)

• Ard›fl›k say›lardan oluflan flifreler (123456..)

• Alfabe s›ras›ndan oluflan flifreler (abcdef)

• Birtak›m kal›plaflm›fl kelimeler

• S›k kullan›lan kelimelerin veya isimlerin tersten yaz›lm›fl halleri

• Kullan›c›n›n ev hayvan›n›n ismi

• Çok be¤enilen sanatç›lar›n isimleri

• fiifre sahibinin gerçek hayatta kulland›¤›, flahs›na ait özel numaralar›n tamam› veya bir bölümü 

(SSK numaras›, T.C. kimlik numaras› vb.)

• Yabanc› dillerdeki klifle kelimeler (love, hotel, holiday, viva v.b.)

• Yer isimleri gibi özel isimler (‹stanbul, Ataflehir)

• Basit harf düzenlerinden oluflan bütün flifreler (qwerty gibi) kullan›lmamal›d›r.

- Yap›lmas› gerekenler

fiifreler önemli ve önemsiz olarak iki gruba ayr›labilir:

Önemli olanlar e-mail adresleri, internet bankac›l›¤›, kredi kart› flifreleri, s›k s›k iletiflim halinde bulu-

nulan siteler, chat veya arkadafl bulma servisleri gibidir.

Önemsiz olanlar s›k kullan›lmayan, ancak al›nan hizmet için (dosya indirmek, dosya okumak, oyun

oynamak v.s.) üye olunan siteler olarak de¤erlendirilir.

‹yi flifreler baz› kontrol karakterleri / boflluklar içerirler kolayl›kla hat›rlanabilirler ve bu nedenle bir ye-

re not edilme ihtiyac› duyulmaz. En az yedi-sekiz karakter uzunlu¤undad›r. Kolay ve h›zl› yaz›l›rlar, böy-

lece etraftan bakan birisi ne yaz›ld›¤›n› anlayamaz. ‹ki k›sa kelime özel bir karakter veya bir say› ile bir-

lefltirilebilir. Örne¤in; bshkBBS (bu s›n›ftaki hiç kimse Bisiklete Binmeyi Sevmez).

• fiifrenin tek bir cümleden oluflmas› isteniyorsa en az›ndan sonuna baz› semboller ya da say›lar 

eklenebilir. (fiifreyi “mehmet” olarak seçmek yerine “mehmet18” olarak seçmek gibi.)

• fiifre mümkün oldu¤u kadar h›zl› girilmelidir. fiifrelerin önemli bir k›sm› elektronik programlarla de-

¤il, flifreyi yazan› gözleyen kifliler taraf›ndan çal›nmaktad›r. Bu kifliler bazen çok yak›nda durma-

malar›na ra¤men, flifreyi yazan›n kol hareketinden flifreyi tespit edebilmektedirler. Bu yüzden flifre

kodlan›rken kolu hareket ettirmeden, parmaklarla girilmesi gerekmektedir.

• fiifreyi tek bir kelimeden oluflturmak yerine, unutulmamas› için, kiflinin geçmiflinden anlaml› gelen, 

ancak normal hayatla ba¤lant›l› olmayan iki kelime birlefltirilerek kullan›labilir. (blackhair99 gibi).
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• fiifrelerde bir harf bir say›yla de¤ifltirilerek kullan›labilir. Örne¤in, a yerine 6 kullanarak “atilla” 

yerine “6till6” yazmak gibi.

• fiifrelerde büyük küçük harf birlikte kullan›lmal›d›r. Semboller ve yurtd›fl›ndaki art gözlerden 

korumak için Türkçe karakterli harfler de kullan›lmal›. (ç,¤,fl v.b.)

• fiifreler belirli sürelerde de¤ifltirilmeli.

• Son olarak flifreler yeterli bir uzunlukta olmal›. (min 8 karakter)

Örnek flifreler

MUR@tflen89

O¤lum Levent 8, K›z›m Nilüfer 3 Yafl›nda Y›l 2004 - OL8,KN3YY2004

Ben 15 Senedir Mamak’ta Oturuyorum - B15SMO

Pek çok web sitesi flifre belirlerken, ileride flifrenin unutulmas› durumunda hat›rlat›lmas› için kifliler-

den bir gizli soru ve yan›t›n›n belirlenmesini isteyebilir. fiifreyi belirlerken gösterilen özen, bu soru ve

cevab› belirlerken de gösterilmelidir. Tercih edilen bu sorunun yan›t›n›n baflkalar› taraf›ndan bilineme-

yecek ve tahmin edilemeyecek nitelikte olmas›na dikkat edilmelidir.

B- Kredi Kart› Kullan›m›nda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

• ‹fl yeri sahipleri ve çal›flanlar› için:

‹fl yerince sat›lan ürün veya hizmetin bedelinin, kredi kart›yla tahsil edilece¤i durumlarda, mal sahi-

bine sunulan kredi kart› ile müflterinin nüfus cüzdan›ndaki isimlerin ayn› olmas›na ve nüfus cüzdan›n-

daki foto¤raf›n sahibi ile müflterinin ayn› kifli oldu¤undan emin olunduktan sonra ifllem gerçeklefltirilme-

lidir. 

Müflteri taraf›ndan verilen kredi kart›nda tahribat yap›l›p yap›lmad›¤› (kaz›ma, silme v.s.) kontrol edil-

melidir. 

• Kartlar›n teslimat›na iliflkin hususlar:

Banka müracaat› sonras› ilgilinin kart›n› flahsen teslim almas› gerekmektedir. Baflvurudan sonra ge-

ciken teslimatlarda derhal ilgili banka ile irtibata geçilmelidir.

• Ödeme esnas›nda dikkat edilecek hususlar:

Kredi kartlar› ifllem yap›lmak üzere sat›c›ya verildi¤inde kart numaras›n›n not edilmedi¤inden ya da

POS cihaz› d›fl›nda bir cihazdan geçirilmedi¤inden emin olunmal›d›r.  

• Kart bilgilerinin muhafaza edilmesi

Kredi kart› doland›r›c›lar› kredi kartlar›n› ele geçirmeseler bile, kart sahiplerini maddi zarara u¤rata-

bilmektedirler. Kart numaras›, kart›n son kullanma tarihi ve kart›n arkas›ndaki CVV2 numaras› ile inter-

net üzerinden rahatl›kla al›flverifl yap›labilir. Bu nedenle kart üzerindeki bu bilgilerin art niyetli kiflilerden

korunmas› gerekmektedir.

• Kredi kart› numaras›n›n baflkalar›n›n eline geçmesi

Numaran›n bulunabilece¤i ekstre, ATM fifli, slip gibi belgeler güvenli bir yerde muhafaza edilmeli, ih-

tiyaç kalmad›¤›nda mutlaka üzerindeki numaralar› okunamayacak flekilde imha etmeye özen gösterilme-

lidir. Unutulmamal›d›r ki, sadece buruflturup çöpe at›lan bir belge kötü niyetli kiflilerce elde edilebilir. 



159

C- ‹nternet Bankac›l›¤› ve ‹nternet Arac›l›¤›yla Al›flverifl

Güvenli¤inden emin olunmayan ortak alanlardan veya yabanc› kiflilere ait bilgisayarlardan internet

bankac›l›¤› ifllemleri yap›lmalal›d›r. Kamuya aç›k internet eriflimlerinde, önceki kullan›mlarda casus bir

yaz›l›m yüklenmedi¤inden emin olduktan sonra bankac›l›k ifllemi yap›lmal›d›r. 

• Güvenli Al›flverifl Siteleriyle ‹lgili ‹ki Önemli Husus

- Https

Al›flverifl yap›lan web sitesinin veri iletiflimi aç›s›ndan güvenilir olup olmad›¤›n› anlaman›n yollar›ndan

birisi, kredi kart› ile ilgili bilgilerin girilece¤i sayfan›n, internet adresinin bafllang›c›nda bulunan "http://"

ibaresinin "https://"ye dönüflmüfl olmas›d›r. ‹nternet adresinin bafllang›c›n›n bu flekilde de¤iflmifl ol-

mas›, ilgili firman›n sanal ma¤azas›n›n bulundu¤u sitenin bir güvenlik protokolünü kulland›¤›n›n aç›k bir

göstergesidir. Güvenlik protokolleri kullan›mda iken ba¤lanan kifli ve ba¤lan›lan site aras›nda de¤ifl-

tokufl edilen veriler flifrelenir. Bu iflaretler görüldü¤ünde ifllemin güvenli olma ihtimali artm›fl demektir.

- Kilit ‹konu

Al›flverifl veya online bankac›l›k yap›lacak bir web sitesi aç›ld›¤›nda, internet taray›c›s›n›n (internet

explorer, netscape gibi) alt k›sm›nda bir kilit iflareti görülmektedir. ‹nternet taray›c›n›z›n sa¤ alt taraf›n-

da bulunan kilit ikonu kilitlenmifl olan ve ayn› zamanda anahtar ikonunun k›r›k olmad›¤› sayfalar, bu

ikonlar›n bulunmad›¤› sitelere k›yasla daha güvenli al›flverifl yapabilecek sayfalard›r. Bu ikonlar taray›c›

sürümlerine göre ve güvenlik sertifikas›n›n al›nm›fl oldu¤u sertifikasyon kurumuna göre de¤ifliklik gös-

terebilmektedir. 

D- Öneriler

Hangi kurum veya kurulufltan gelirse gelsin, banka/kredi kart› bilgileri, internet bankac›l›k numaras› ve

bunlara ait flifreler, e-posta veya online formlara yaz›lmamal›d›r. Hiçbir banka veya banka görevlisi taraf›n-

dan kiflilerin flifreleri, ne flekilde olursa olsun talep edilmemektedir. Tan›nmayan kiflilerden gelen flüpheli

e-mailler aç›lmamal›, aç›lm›fl ise ekte gönderilmifl olan yaz›l›mlar indirilmemeli / linklere t›klanmamal›d›r.

Kesinlikle kredi kart› ve online bankac›l›k hesap/kart numaras› ve flifresi bilgisayarda saklan-

mamal›d›r.

Kiflisel bilgisayarlarda iflletim sisteminin güvenlik güncellemeleri yap›lmal› ve s›k s›k güncellenen bir

anti-virüs yaz›l›m› kullan›lmal›d›r.

ATM makinelerini kullan›l›rken kimseden yard›m istenmemeli ve çevredeki insanlara dikkat edil-

melidir.

fiifre çal›nd›¤› takdirde; di¤er tüm ba¤lant›l› hesaplardaki flifreler de¤ifltirilmelidir. E¤er yasal bir e-

mail ise (ücretli veya kuruma ait v.s.) e-mail sunucusu sorumlusu aran›p, flifreyi geçersiz hale getir-

meleri istenmelidir. Bankac›l›k flifresi ise yetkili banka veya yetkili kurum aranmal›d›r.

fiifreler kiflilerin hesaplar›na art niyetli kullan›c›lar›n eriflmelerini önlemek amac›yla kullan›lmaktad›r.

Tüm bu önlemlere ra¤men yeterli zaman ve kaynak oldu¤u takdirde, k›r›lamayacak flifre matematiksel

olarak yoktur. Ancak önemli olan bu ifllemin mümkün oldu¤u kadar zorlaflt›r›lmas› ve sürenin uzat›l-

mas›d›r. ‹yi kriptolu bir flifrenin k›r›lmas› günümüz teknolojisinde bile aylarca, y›llarca sürebilmektedir.

Tecrübeli bir oto h›rs›z›n›n söyledi¤i bir söz bu alandaki yaklafl›m› çok iyi özetlemektedir: “Benim çala-

mayaca¤›m araba yoktur, ancak çal›flt›rmas› 60 saniyeden fazla sürecek arabaya el sürmem.” fiifre

seçimindeki gerçek amaç doland›r›c› ve h›rs›zlar›n iflini zorlaflt›rmakt›r. 

Sonuç olarak; biliflim güvenli¤i kesinlikle tek bir önlem ile sa¤lanabilecek bir kavram de¤ildir. Ger-

çek güvenlik, çok zahmetli teknik bilgi, zaman ve kaynak gerektiren bir süreçtir. 
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7.BÖLÜM7.BÖLÜM

ARAfiTIRMA FAAL‹YETLER‹ARAfiTIRMA FAAL‹YETLER‹

I- AVRUPA B‹RL‹⁄‹ (AB) ÜYEL‹K SÜREC‹NDE KURUMSAL GEL‹fiMELER

A- Genel Bak›fl

Baflkanl›¤›m›z, 1999 y›l› sonlar›ndan itibaren Avrupa Birli¤i uyum çal›flmalar›na bafllam›fl olup, ka-

çakç›l›k ve organize suçlarla mücadele alan›nda, Ulusal Program’›n ilgili bölümlerinin  haz›rlanmas›n-

da aktif rol alm›flt›r. Ulusal Program’›n, 24 Mart 2002 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanmas› ile bir-

likte adalet ve içiflleri alan›ndaki taahhütlerin yerine getirilmesi çal›flmalar› bafllam›flt›r.  Ulusal Prog-

ram’›n 24 no’lu bafll›¤› alt›nda, adalet ve içiflleri konular› yer almaktad›r.

Ülkemizin AB adayl›k sürecinde sürdürülmekte olan uyum çal›flmalar›nda ihtiyaç duyulabilecek AB

yard›mlar›n›n finansman›na iliflkin esaslar› belirleyen Yönetmelik, 01 Ocak 2002 tarihinden itibaren yü-

rürlü¤e girmifltir. 

B- Efllefltirme Projeleri

Türkiye-AB Mali ‹flbirli¤i 2002-2004 Program› kapsam›nda; adalet ve içiflleri alan›nda, 2002 y›l›ndan

itibaren kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için, mevzuat uyumuna yönelik ve uzun vadeli olarak, ül-

kemizde, AB üyesi ülkelerden biri ile, ilgili ülkenin kat›l›m öncesi dan›flman›n›n da yer alaca¤› entegre

projeler haz›rlanm›flt›r. 

Bu projeler, AB Komisyonu taraf›ndan tavsiye edilen efllefltirme (twinning) mekanizmas› modelin-

dedir. 

Efllefltirme, aday ülkelerin topluluk müktesebat›n› üye devletlerle ayn› standartlarda uygulayabilme-

leri için gerekli yap›lar›n, insan kaynaklar›n›n ve yönetim becerilerinin gelifltirilmesine yard›mc› olacak

biçimde, temel kurumsal yap›lanma arac› olarak, May›s 1998’den itibaren uygulamaya konulmufltur. 

Baflkanl›¤›m›z›n toplam 3 adet projesi halen devam etmektedir. Bunlar; 2002 y›l›nda onaylan›p uy-

gulamaya geçirilen;

- “Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi”, 

- “Ulusal Uyuflturucu ‹zleme Merkezi’nin Kurulmas› (Reitox Odak Noktas›) ve Ulusal Uyuflturucu

Stratejisinin Gelifltirilmesi ve Uygulanmas› Projesi” ve 2003 y›l›nda onaylanan “Karaparan›n Aklanma-

s›, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörizmin Finansman›yla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi”dir. 

1- Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye-AB Mali ‹flbirli¤i kapsam›nda, Baflkanl›¤›m›z koordinesinde yürütülmekte olan “Organize

Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi” (TR02-JH-06) ile genel olarak hukuk normlar› çer-

çevesinde mevcut demokratik sistemin fonksiyonlar›n›n güçlendirilmesi, özel olarak da organize suçla-

ra karfl› mücadele eden ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n kanun uygulay›c› birimleri olan Polis ve Jandarma’n›n ve

ayr›ca adli birimlerin etkinli¤inin  art›r›lmas› hedeflenmifltir.
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30 Mart 2004 tarihinde yürürlü¤e girmifl bulunan söz konusu proje alt› alt bölümden oluflmaktad›r.

06 Eylül 2004 tarihinde bafllayan faaliyet takvimine uygun olarak  flu ana kadar gerçeklefltirilen/öngö-

rülen faaliyetler ve yat›r›m kalemleri afla¤›da sunuldu¤u flekildedir:

a) 1. Bölüm- Organize Suçlarla Mücadelede Türk Güvenlik Makamlar›n›n Stratejisinin 

Gelifltirilmesi:

• 06-17 Eylül 2004 tarihleri aras›nda “Organize Suçlarla Mücadelede Türk Güvenlik Makamlar›n›n 

Stratejisinin Gelifltirilmesi” 1. Semineri; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri, Polis Akademisi Baflkanl›¤›, 

Adalet Bakanl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 19 kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r. 

• 08-28 Ekim 2004 tarihleri aras›nda “Organize Suçlarla Mücadelede Türk Güvenlik Makamlar›n›n 

Stratejisinin Gelifltirilmesi” 2. Semineri; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri, Polis Akademisi Baflkanl›¤›, 

Adalet Bakanl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 27 kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r. 

• 29 Kas›m-03 Aral›k 2004 tarihleri aras›nda da seminerlerin devam› olarak Baflkanl›¤›m›z, ‹l 

KOM birimleri, Adalet Bakanl›¤› ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 15 kat›l›mc› ile bir 

grup çal›flmas› yap›lm›flt›r.

b) 2. Bölüm- Narkotik Suçlarla Mücadelede Kurumlar›n Güçlendirilmesi:

• 27 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri aras›nda “Gizli Görevli ve Muhbir Kullan›m› Semineri” Baflkanl›¤›m›z,

‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 21 kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r. 

• 04-08 Ekim 2004 tarihleri aras›nda “Narkotik Operasyonlar›nda Teknik Cihazlar›n Kullan›m› Semi-

neri” Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 21 kat›l›mc› ile 

tamamlanm›flt›r.

• 24 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Almanya’n›n Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart flehrinde bulunan 

Kriminal Dairesi’ne 1. Çal›flma Ziyareti; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komu-

tanl›¤›’ndan toplam 10 kat›l›mc› ile gerçeklefltirilmifltir. 

• 18-22 Ekim 2004 tarihleri aras›nda Almanya’n›n Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart flehrinde bu-

lunan Kriminal Dairesi’ne 2. Çal›flma Ziyareti; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel 

Komutanl›¤›’ndan toplam 10 kat›l›mc› ile gerçeklefltirilmifltir. 

• 11-15 Ekim 2004 tarihleri aras›nda “Narkotik Suçlarla Mücadelede Türk Stratejisinin Gelifltirilmesi” 

1.Grup Çal›flmas›; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 12 

kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r.

• 08-12 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda “Narkotik Suçlarla Mücadelede Türk Stratejisinin Gelifltirilmesi” 

2. Grup Çal›flmas›; Baflkanl›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 12 

kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r.

• 10-11 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda “Narkotik Suçlarla Mücadelede Türk Stratejisinin Gelifltirilmesi” 

2. Grup Çal›flmas›n›n bir parças› olarak örnek olay üzerinde çal›flma yapmak üzere Baflkan-

l›¤›m›z, ‹l KOM birimleri ve Jandarma Genel Komutanl›¤›’ndan toplam 14 kat›l›mc›, 2 Alman 

uzman ile birlikte Konya’ya bir çal›flma ziyareti gerçeklefltirmifllerdir.

• 21-27 Kas›m 2004 tarihlerinde Almanya’n›n Baden-Württemberg Eyaleti Stuttgart flehrinde bulunan 

Alman Köpek E¤itim Merkezi’ne, Baflkanl›¤›m›z›n 2 personeli taraf›ndan bir çal›flma ziyareti 

gerçeklefltirilmifltir. 

• Bu bölüm kapsam›nda yap›lan faaliyetler sonucunda, Narkotik Suçlarla Mücadelede Taslak Ulu-

sal Strateji Belgesi meydana getirilmifltir.
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c) 3. Bölüm- ‹nternet ve Yüksek Teknoloji Suçlar›na Karfl› Mücadelede Kurumlar›n 

Güçlendirilmesi:

•. 27 Eylül-01 Ekim 2004 tarihleri aras›nda “‹nternet ve Yüksek Teknoloji Suçlar›yla Mücadele” konulu

1. Seminer, Baflkanl›¤›m›z, il KOM birimleri, Kriminal Polis Laboratuarlar› Daire Baflkanl›¤› ve Bilgi 

‹fllem Daire Baflkanl›¤›’ndan toplam 23 kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r. 

• 01-05 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda “‹nternet ve Yüksek Teknoloji Suçlar›yla Mücadele” konulu 2. 

Seminer, Baflkanl›¤›m›z, il KOM birimleri, Kriminal Polis Laboratuarlar› Daire Baflkanl›¤› ve Bilgi 

‹fllem Daire Baflkanl›¤›’ndan toplam 23 kat›l›mc› ile tamamlanm›flt›r.

d) 4. Bölüm- Uluslararas› ‹flbirli¤inde Polis Birimlerinin Güçlendirilmesi:

Projenin bu bölümüyle ilgili haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, Proje Takvimi çerçevesinde plan-

lanm›fl olan faaliyetler gerçeklefltirilecektir.

e) 5. Bölüm- Polisin Suç Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi:

Projenin bu bölümüyle ilgili haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, Proje Takvimi çerçevesinde plan-

lanm›fl olan faaliyetler gerçeklefltirilecektir.

f) 6. Bölüm- Yolsuzluk Soruflturmalar› Program›:

Projenin bu bölümüyle ilgili haz›rl›k çal›flmalar› tamamlanm›fl olup, Proje Takvimi çerçevesinde plan-

lanm›fl olan faaliyetler gerçeklefltirilecektir.

Ayr›ca; “Organize Suçlarla Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi”nin yat›r›m bölümü kapsam›n-

daki;

1) Analiz Sistemleri,

2) Veri Kurtarma Sitemleri,

3) Teknik Cihazlar,

4) Yön Bulucu (Direction Finder),

5) Detektör Köpek al›m› konulu ihaleler ise CFCU (Merkezi Finans ve ‹hale Birimi) taraf›ndan Proje

kapsam›nda haz›rlanan teknik flartnamelere göre yürütülmektedir.

2- Ulusal Uyuflturucu ‹zleme Merkezi’nin Kurulmas› (Reitox Odak Noktas›) ve Ulusal Uyufltu-

rucu Stratejisinin Gelifltirilmesi ve Uygulanmas› Projesi

Uyuflturucu ile mücadele konusunda  Avrupa Birli¤i müktesebat›nda öngörüldü¤ü gibi, madde kul-

lan›m›, ba¤›ml›l›¤› ve sonuçlar› hakk›nda karfl›laflt›r›labilir, güvenilir ve objektif bilgi toplanmas›, analizi

ve kullan›m› amac›yla kurulan Avrupa Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi (EMCDDA:

The European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction)’ne Türkiye’nin de kat›lmas›na karar ve-

rilmifltir.

Bu karar do¤rultusunda, D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan EMCDDA ulusal temas noktas› olarak Emni-

yet Genel Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› bünyesinde teknik,

personel ve di¤er koflullar aç›s›ndan ideal ortam haz›rlayan TADOC’un (Türkiye Uluslararas› Uyufltu-

rucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi),  bildirilmesi teklif edilmifl; D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n tek-

lifi Baflkanl›k taraf›ndan incelenmifl ve EMCDDA’ya kat›l›m çal›flmalar›n›n ara verilmeden sürdürülme-

si için Ulusal Temas Noktas› olarak, Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün bildirilmesi uygun görülmüfltür.
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EMCDDA, Avrupa Birli¤i’ne aday ülkelerin tam üye olmadan önce de kat›labilecekleri bir AB kuru-

lufludur. Bu nedenle an›lan kurulufla kat›l›m›m›z ve bünyesinde etkin bir üye olarak baflar›l› çal›flmalar

yapmam›z, AB’ye tam üye olma sürecimiz aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Bu amaçla, EMCDDA

ile üyelik anlaflmas› Eylül ay›nda parafe edilerek üyelik anlaflmas› imza süreci bafllam›flt›r.

EMCDDA, Ulusal Temas Noktas› projesi çal›flmalar› kapsam›nda, Proje Lideri, Proje Lider Yard›m-

c›s›, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i, D›fliflleri Bakanl›¤› ve Avrupa Birli¤i Komisyonu Türkiye Temsil-

cili¤i gözetimi ve onay›yla, 1.4 milyon Euro’luk proje bütçesiyle, ‹spanya ile efl  ülke, Yunanistan ile de

yard›mc› ülke olarak eflleflilmifltir.

2002-2005 y›llar›n› kapsayan bu projenin genel amac›; Türkiye’nin, uyuflturucu olgusuyla hem arz

hem talep boyutuyla etkin mücadelesini sa¤layacak biçimde kurumsal kapasitesini kapsaml›, bütüncül

ve sürdürülebilir bir flekilde güçlendirmektir.

Bu genel amaç kapsam›nda; Avrupa Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi (EMCDDA)

Türkiye Ulusal Temas Noktas›’n›n güçlendirilmesi ve ülkemizin   madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› ile mü-

cadelesini ülke genelini kapsayacak flekilde daha etkin olarak yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu çer-

çevede; Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› 20 ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü bünyesinde, (proje yat›r›m bütçesinden sa¤-

lanacak teknik malzeme ve imkanlar vas›tas›yla) EMCDDA veri sa¤lama birimi oluflturulmas› ve bun-

lar›n ba¤›ml›l›k ve ilgili alanlardaki tüm verilerin Sa¤l›k Bakanl›¤› Veri Merkezine, oradan da TADOC’ta-

ki Ulusal Temas Noktas› Ana Veri Merkezi’ne aktar›lmas› planlanmaktad›r.

Projenin ayr›ca dört özel amac› bulunmaktad›r. Bunlar s›ras›yla: 

1) Türk Hükümeti taraf›ndan AB mevzuat›na ve standartlar›na uygun, kapsaml› bir Ulusal Uyufltu-

rucu Stratejisi oluflturmak ve bunu benimsemek; 

2) Ulusal Uyuflturucu Stratejisi do¤rultusunda aktif olarak çal›flacak bir Ulusal Uyuflturucu ‹zleme 

Merkezi (Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi-TUB‹M) kurmak; 

3) Ulusal Uyuflturucu Stratejisi ile uyumlu bir Uyuflturucu Talep Azalt›m Stratejisi oluflturmak;          

4) Ulusal Uyuflturucu Stratejisi’nin uyuflturucu arz› kontrol bileflenini gelifltirmek ve uygulamakt›r.

Proje Antlaflma Metni  (Covenant) ve Teknik fiartname, Avrupa Birli¤i Türkiye Temsilcili¤i’nce onay-

lanm›fl olup; ‹spanyol Kat›l›m Öncesi Dan›flman›’n›n gelmesiyle birlikte çal›flmalar›m›z bafllam›flt›r.

Proje kapsam›nda madde kullan›m›, ba¤›ml›l›¤› ve sonuçlar› hakk›nda karfl›laflt›r›labilir, güvenilir ve

nesnel bilgi toplanmas›, analizi amac›yla mücadeleci kurumlardan 24 ayr› kurumsal temas noktas› olufl-

turulmufl ve konuyla ilgili çeflitli çal›flma toplant›lar› düzenlenmifltir.

Kurumsal temas noktalar›na benzer flekilde, her ilde, Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube Müdür-

lükleri bünyesinde “Madde Kullan›m› ile Mücadele Uygulama ve ‹rtibat Birimi” ad› alt›nda 81 temas nok-

tas› oluflturulmufltur. Böylelikle Baflkanl›¤›m›z koordinesinde, il birimlerimizde çal›flan 137 personele,

Madde Kullan›m› ile Mücadele E¤iticilerin E¤itimi Program› verilmifltir, yeni e¤itim programlar› devam

etmektedir. Bu e¤itim programlar›na kat›lm›fl olan uzman görevlilerimiz, ‹l Milli E¤itim ve Sa¤l›k Müdür-

lükleri’nde görevli uzmanlar›n deste¤iyle lise ve dengi okul ö¤retmen ve ö¤rencilerine, ö¤renci velileri-

ne, ceza ve tutuk evleri personeline, talep halinde di¤er kitlelere yönelik madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›-

¤› konusunda konferans, panel gibi etkinlikler düzenlemektedirler. Ayr›ca Gençlik ve Spor Genel Mü-

dürlü¤ü ile koordineli olarak, yaz gençlik kamplar›nda ve antrenör e¤itim kurslar›nda madde kullan›m›

ve ba¤›ml›¤› konular›nda bilgilendirme çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Bununla birlikte madde kullan›m› ve

ba¤›ml›l›¤› konusunda erken uyar› sistemlerinin  ve önleme kampanyalar›n›n ifllerlik kazanmas›na yö-

nelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.
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Ulusal Temas Noktas›’n›n ifllerlik kazanmas›yla birlikte madde kullan›m› ulusal profili tam olarak or-

taya ç›kacak ve bu yöndeki mücadelemiz bir kat daha güçlenecektir. Halen ciddi boyutlarda bir madde

kullan›m› sorununu yaflamayan ve bu haliyle dünya ülkelerinin hayranl›¤›n› kazanan ülkemizde amaç;

ulusal kullan›c› profilimize dayanarak risk gruplar›m›z›  tespitle bunlara yönelecek tehditleri önleyip, kul-

lan›m sorununu kontrol alt›nda tutmaya ve ortadan kald›rmaya çal›flmakt›r.

3- Karaparan›n Aklanmas›, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörizmin Finansman› ile Mücadelenin

Güçlendirilmesi Projesi

Türkiye-AB Mali ‹flbirli¤i kapsam›nda, Baflkanl›¤›m›z koordinesinde yürütülen “Karaparan›n Aklan-

mas›, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörizmin Finansman› ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Proje-

si” çerçevesinde efl ülke olarak seçilen Almanya’n›n Baden-Württenberg Eyaleti ‹çiflleri Bakanl›¤› ile

proje sözleflmesine iliflkin olarak yap›lan çal›flmalar devam etmektedir.

Proje sözleflmenin ilk taslak metni 17.03.2004 tarihinde Ankara’da bulunan Avrupa Komisyonu

Temsilcili¤i’ne (ECD) iletilmifl ve temsilcilili¤in sözleflme metni üzerinde baz› taleplerini içeren yorumu

11.05.2004 tarihinde al›narak gerekli düzeltmeler yap›ld›ktan sonra 11.08.2004 tarihinde yeniden gön-

derilmifltir. Komisyon Temsilcili¤i ve Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i (ABGS)‘ne ba¤l› Merkezi Finans

ve ‹hale Birimi’nin (CFCU) de yorumlar›n›n bulundu¤u ikinci düzeltme talebi 27.09.2004 tarihinde iletil-

mifl, 25.10.2004 tarihinde Ankara’ya gelen Alman uzmanlarla birlikte de¤ifliklikler yap›larak bir hafta

içinde Komisyon Temsilcili¤i’ne yeniden iletilmifltir.  Komisyon’un ilave yorumlar› üzerinde çal›fl›lmakta-

d›r. Ayr›ca yat›r›m kalemleri ile ilgili flartname Merkezi Finans ve ‹hale Birimi’ne elektronik ortamda gön-

derilmifltir.

Bahse konu projenin tahmini bütçesi, Avrupa Komisyonu taraf›ndan 2.334.000 Euro olarak belirlen-

mifltir. Bu bütçenin 1.109.000 Euro tutar›ndaki k›sm› projede yaz›l›m ve donan›m olarak öngörülen ya-

t›r›m kalemleri için, 1.225.000 Euro tutar›ndaki k›sm› ise e¤itim/efllefltirme bölümü için ayr›lm›flt›r. 

Projenin genel amac›, Türkiye’de karapara aklanmas›yla mücadele eden kurumlar›n kapasitelerini

Avrupa Birli¤i müktesebat›yla uyumlu hale getirmek ve üye devletlerdeki uygulamalar› benimsetmektir.

Bahse konu projenin e¤itim bölümü dört alt bölümden oluflmakta ve yaklafl›k 900 personelin e¤itimi

öngörülmektedir. Öngörülen faaliyetler ise flu flekildedir:

• Türk Yasalar›n›n AB Müktesebat›yla Uyumlu Hale Getirilmesi,

• Karapara Aklanmas›yla Mücadele, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörün Finansman›n›n Araflt›r›l-

mas› ‹le ‹lgili Politikan›n Gelifltirilmesi,

• Karaparan›n Aklanmas›, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörizmin Finansman›yla Mücadele ile Suç-

tan Elde Edilen Gelirlere El Konulmas› ve Müsadere Edilmesi  Uygulanmas›n›n Etkinli¤i Konu-

sunda Türk Polisi’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi,

• Ulusal ve Uluslararas› ‹flbirli¤i.

Yurtd›fl› çal›flma ziyaretlerine iliflkin ulafl›m harcamalar› milli bütçeden, di¤er harcamalar ise proje

bütçesinden karfl›lanacakt›r. Ayr›ca yat›r›m harcamalar› olarak projede öngörülen 1.109.000 Euro tuta-

r›ndaki yat›r›m›n %25 oran›ndaki pay›, yine milli bütçeden karfl›lanacakt›r. Bu konuda gerekli bütçe öde-

ne¤i olan 277.250 Euro’luk  mebla¤ Merkez Bankas›’ndaki ilgili hesaba yat›r›lm›flt›r.

C- 2004 Y›l› Düzenli ‹lerleme Raporu

Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye iliflkin 2004 y›l› ilerleme raporuna bakt›¤›m›zda, 2003-2004 y›llar›nda

kaydedilen geliflmeler belirtildikten sonra, Baflkanl›¤›m›z görev alan›na giren konularda afla¤›daki de-

¤erlendirmelere yer verilmektedir:
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“Genel De¤erlendirme:

Örgütlü suça karfl› mücadele ve polis iflbirli¤i konular›nda, kriminal soruflturma metotlar›n›n ve so-

ruflturmalarda adli t›p kapasitesinin art›r›lmas› gerekmektedir. Kolluk kuvvetleri aras›nda iflbirli¤i ve efl-

güdüm olmamas›, örgütlü suça karfl› verimli ve etkili bir mücadeleye engel olmaktad›r. Kanun uygula-

mas›, risk analizi ve performans göstergeleri üzerine istatistiklerin haz›rlanmas›n› iyilefltirme, AB’deki

en iyi usullere uygun suç önleme stratejileri gelifltirme, Avrupa Konseyi kurallar›na uygun bir ulusal po-

lis etik kurallar tüzü¤ü oluflturma ve mahkumlar›n jandarma eflli¤inde mahkemeye götürülmesi usulü-

ne son verme gere¤i vard›r.

Türkiye, örgütlü suça karfl› bir ulusal strateji oluflturmal›d›r. Mevzuat›n uyumlulaflt›r›lmas›na ra¤men,

insan ticaretiyle ilgili olarak uygulama alan›nda daha fazla çal›flma gereklidir.

Türkiye, insan ticareti ma¤durlar›n›n korunmas› ve rehabilitasyonu alan›nda büyük zorluklarla karfl›

karfl›yad›r. Halk› bilgilendirme kampanyalar› gereklidir ve Brüksel Bildirgesi’yle uyumlu giriflimler haz›r-

lanmal›d›r.

Sahtecilik ve yolsuzlu¤a karfl› mücadele konusunda, Avrupa Konseyi’nin Yolsuzlukla ‹lgili Ceza Hu-

kuku Sözleflmesi’nin onaylanmas›, Türkiye’nin GRECO*’ya üye olmas› ve Yolsuzlu¤a Karfl› BM Söz-

leflmesi’nin imzalanmas› önemli geliflmelerdir. Yine de, yolsuzluk, hem yasal hem kurumsal aç›lardan

büyük çabalar gerektiren ciddi bir problem olmaya devam etmektedir. Yolsuzlu¤a karfl› mücadele et-

mek için kurulan çeflitli idari, parlamenter ve di¤er organlar›n verimlili¤i ve etkinli¤i, bir endifle konusu

olmaya devam etmektedir. Politikalar›n tutarl›l›¤›, eflgüdüm ve iflbirli¤i derecesi zay›ft›r. Türkiye, ba¤›m-

s›z bir yolsuzlukla mücadele birimi kurmaya ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nu ç›karmaya davet edil-

mektedir. Ayr›ca, hükümet, kamu idaresi ve sivil toplum aras›ndaki diyalog gelifltirilmeli, devlet memur-

lar› ve seçilmifl yetkililer için bir etik tüzü¤ü haz›rlanmal›d›r. Bunlara ek olarak, ciddi bir suç olan yolsuz-

luk konusunda toplumun bilinçlenmesine yönelik daha fazla eylem gereklidir. Yolsuzlu¤a karfl› müca-

dele için en yüksek siyasi düzeyde devaml› destek, memnuniyetle karfl›lanacakt›r.

Uyuflturucu maddelere karfl› mücadeleyle ilgili olarak, Türkiye’nin co¤rafi konumu, bu alana yo¤un

bir odaklanmay› gerektirir. Türkiye’nin EMCDDA içinde gözlemci s›fat›yla yer almas›na imkan veren an-

laflman›n paraf edilmesi, memnuniyet vericidir. Türkiye’nin ulusal uyuflturucu koordinasyon mekaniz-

mas›n› daha fazla güçlendirmesi beklenmektedir.

Ayr›ca, Türkiye 1997 y›l›nda kabul edilmifl olan Ulusal Uyuflturucular Stratejisini revize ederek AB Stra-

tejisiyle uyumlu hale getirmelidir. Türkiye, Narkotik ‹laçlar›n ve Psikotropik Maddelerin Yasad›fl› Ticareti'ne

Karfl› 1995 BM Viyana Sözleflmesi’nin 17. maddesini hayata geçiren Deniz Yoluyla Yasad›fl› Ticaret Ko-

nusunda 1995 Avrupa Konseyi Anlaflmas›’n› imzalamaya davet edilmektedir. Ankara’da uyuflturucu mad-

delerle ilgili konular üzerine bir mini Dublin Grubu’nun kurulmas› bir kez daha tavsiye edilmektedir.

Karapara aklamayla ilgili olarak, Türkiye, müktesebat uyar›nca feri suçlar›n kapsam›n› geniflletmek

amac›yla, Karapara Aklaman›n Önlenmesi Kanunu’nu gözden geçirme sürecini h›zland›rmal›d›r.

Sonuç:

Son ‹lerleme Raporu’ndan bu yana, Türkiye, adalet ve içiflleri alan›nda kendi mevzuat›n›n müktese-

bat ve AB usulleri ile uyumlaflt›r›lmas›nda ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Türk mevzuat›, AB

müktesebat›yla belli bir ölçüye kadar uyumlulaflm›fl haldedir. Ancak, yarg›da reform yap›lmas›, yolsuz-

lu¤a karfl› mücadele edilmesi, Avrupa Birli¤i’yle yasad›fl› göç konusunda ve insan ticaretine karfl› mü-

cadelede yo¤unlaflt›r›lm›fl ve etkili iflbirli¤i yap›lmas›, s›¤›nmac›lar konusunda ise 1951 Cenevre Söz-

leflmesi’ne konulan co¤rafi s›n›rlaman›n kald›r›lmas› gibi baz› önemli konularda ilerleme gereklidir. ‹lgi-

li kurumlar aras›nda iflbirli¤ini ve eflgüdümü gelifltirmek için yeni ad›mlar at›lmal›d›r.”

* GRECO: Group of States Agaist Corruption - Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu
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II- 2004 YILI MEVZUAT DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹

2004 y›l›, ülkemiz aç›s›ndan yo¤un mevzuat de¤iflikliklerinin kaydedildi¤i bir y›l olmufltur. Avrupa Bir-

li¤i üyelik sürecinde yaflanan geliflmeler ile birlikte baz› mevzuat metinlerimizin art›k ihtiyaçlar›m›z›n ve

evrensel hukuk normlar›n›n çok gerisinde kalmas›, bu de¤iflikliklerin yap›lmas›n› tetikleyen önemli et-

kenler olarak gösterilebilir. 

Bu dönemde, y›llard›r üzerinde çal›fl›lan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu, getir-

di¤i bir çok yeni düzenleme ile, Türk mevzuat sistemine dahil edilmifltir. Yine, son y›llarda ülkemiz gün-

demini oldukça iflgal eden konulardan biri olan yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadelede bir tak›m ulusla-

raras› sözleflmeler imzalanarak hayata geçirilmifltir.

Kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele aç›s›ndan do¤rudan yararlan›labilecek bu mevzuat me-

tinleri (3) alt bafll›k haline getirilerek incelenmeye çal›fl›lm›flt›r:

A- Uluslararas› Düzenlemeler

1- Yolsuzlu¤a Karfl› Ceza Hukuku Sözleflmesi

Avrupa Konseyi bünyesinde haz›rlanarak 27 Ocak 1999 tarihinde imzaya aç›lan ve Türkiye taraf›n-

dan 27 Eylül 2001 tarihinde Strazburg’da imzalanan Sözleflmenin onaylanmas›, 14 Ocak 2004 tarihin-

de 5065 say›l› Kanun ile uygun bulunmufltur. Kanun, 20 Ocak 2004 tarih ve 25352 say›l› Resmi Gaze-

te’de, Sözleflmeye iliflkin Bakanlar Kurulu Karar› ise 02 Mart 2004 tarih ve 25390 say›l› Resmi Gaze-

te’de yay›mlanm›flt›r. 

2- Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas›, Araflt›r›lmas›, Ele Geçirilmesi ve El Konulmas›na

‹liflkin Sözleflme

Avrupa Konseyi taraf›ndan haz›rlanarak 08 Kas›m 1990 tarihinde imzaya aç›lan ve 27 Eylül 2001 ta-

rihinde ülkemizce imzalanan Sözleflme, 16 Haziran 2004 tarihinde 5191 say›l› Kanun ile uygun bulunmufl-

tur. Sözleflmeye iliflkin Bakanlar Kurulu Karar›, 01 Eylül 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

3- S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi’ne Ek, Ateflli Silahlar, 

Parçalar› ve Aksamlar› ile Mühimmat›n›n Yasad›fl› Üretimine ve Kaçakç›l›¤›na Karfl› Protokol

Karmafl›k ve yap›s› gere¤i gizlilik tafl›yan organize suçlarla mücadelede; sürekli bilgi al›flveriflinde

bulunulmas›, bilgilerin paylafl›larak müflterek hareket edilmesi, bu alanda kaynaklar›n uluslararas› suç

gruplar›yla mücadeleye de odaklanabilmesini sa¤lamak aç›s›ndan, uluslararas› iflbirli¤i  önem tafl›mak-

tad›r.

2004 y›l› içerisinde, uluslararas› platformda imza alt›na al›nan bir di¤er sözleflme de organize suç-

larla mücadele alan›nda olmufltur. Söz konusu Protokol’ün onaylanmas›n›n uygun bulundu¤una dair

12.02.2004 tarihinde kabul edilen 5095 say›l› Kanun ile uluslararas› organize suçlara karfl› mücadele-

de önemli bir enstrüman kabul edilmifltir. Bu sözleflmeye iliflkin Bakanlar Kurulu Karar› da, 26.05.2004

tarih ve 25444 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.

4- Avrupa Toplulu¤u ile  Türkiye Cumhuriyeti Aras›nda Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin 

Yasad›fl› Üretiminde S›kça Kullan›lan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaflma

Ülkemiz, Afganistan kaynakl› uyuflturucu hammaddesi ile Bat› ve Do¤u Avrupa ülkelerinde üretilen

asetik anhidrit sevkiyatlar›nda transit ülke konumunda bulunmaktad›r. Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›y-
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la mücadele alan›nda önemli bir role sahip olan Türkiye, bu çerçevede asetik anhidrit gibi ara madde-

lerin etkin bir biçimde denetlenmesine büyük önem atfetmektedir. Ülkemiz bu meyanda, Avrupa Birli¤i

Komisyonu ile Uyuflturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasad›fl› Üretiminde S›kça Kullan›lan Ara ve

Kimyasal Maddelere Dair Anlaflma’y› müzakere etmifl olup, söz konusu Anlaflma 26 fiubat 2003 tari-

hinde Brüksel’de imzalanm›flt›r.

Sentetik uyuflturucu maddeler ile eroin ve kokain üretiminde kilit bir rol oynayan ara maddelerin et-

kin bir biçimde denetlenmesi suretiyle ülkemizin transit ülke konumundan ç›kar›lmas› gayretlerine de

önemli bir katk› sa¤layabilece¤i de¤erlendirilen sözkonusu Anlaflma; kapsam dahilindeki ara maddele-

rin ihrac›n›n çeflitli izin mekanizmalar›na tâbi tutulmas›n›, bu çerçevede genifl bilgi de¤iflimi ve iflbirli¤i

usulleri ihdas edilmesini, flüpheli durumlarda baz› sevk›yatlar›n ertelenebilmesini ve denetimin etkin bir

biçimde sürdürülmesini teminen taraflar aras›nda bir Ortak ‹zleme Grubu kurulmas›n› öngörmektedir.

AB taraf›ndan onay ifllemleri 7 Mart 2003 tarihinde tamamlanm›fl olan Uyuflturucu veya Psikotrop

Maddelerin Yasad›fl› Üretiminde S›kça Kullan›lan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaflman›n onay-

lanmas› 5138 say›l› Kanunla uygun bulunmufl ve Kanun 28.04.2004 tarihli ve 25446 say›l› Resmi Ga-

zete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. 

B- Kanunlar

1- Türk Ceza Kanunu 

26 Eylül 2004 tarihinde kabul edilen 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu, reform niteli¤inde say›labilecek

bir çok yeni düzenlemesiyle 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve Ka-

nunun 2005 y›l› içerisinde yürürlü¤e girece¤i belirtilmifltir.

2- Ceza Muhakemesi Kanunu

75 y›ll›k Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nu yürürlükten kald›rarak; baflta ad› olmak üzere, ceza

soruflturmas› ve kovuflturmas› bak›m›ndan bir çok yenilik içeren 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanu-

nu, 17.12.2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak 2005 y›l› içerisinde yürürlü¤e girece¤i hüküm al-

t›na al›nm›flt›r.

3- 5101 Say›l› Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

2004 y›l› içerisinde gerçekleflen mevzuat çal›flmalar›ndan biri de, 12 Mart 2004 tarih ve 25400 sa-

y›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren 5101 say›l› Kanun olmufltur. Söz konusu Kanun ile

5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun da aralar›nda bulundu¤u çeflitli kanunlarda de¤ifliklikle-

re gidilmifltir. Fikir ve sanat eserlerinin korunmas› ve korsan yay›nc›l›¤›n önüne geçilebilmesi bak›m›n-

dan, 5846 say›l› Kanun’un 75. maddesinde getirilen düzenleme ile bu Kanunda belirtilen suçlara, un-

surlar›n› tafl›mas› halinde 4422 say›l› Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun ilgili mad-

delerinin uygulanabilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. 

4- Elektronik ‹mza Kanunu

Teknoloji ilerledikçe ve e-devlete giden yol k›sald›kça mevcut mevzuat hükümleri günlük hayat›m›z›n

gerisinde kalmakta ve yeni bir tak›m düzenlemelere ihtiyaç do¤maktad›r. Geliflmifl ülkelerde son y›llar-

da kullan›lmaya bafllayan ve özellikle ticari iliflkilerdeki bürokrasiyi önemli ölçüde azaltan elektronik im-

za konusunda da bu dönemde bir kanun ç›kar›lm›flt›r. Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Elektronik

‹mzan›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanun Tasar›s›, 15 Ocak 2004 tarih ve 5070 say›l› Elektronik ‹mza Ka-

nunu olarak kabul edilmifl ve 23 Ocak 2004 tarihinde 25355 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
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Kanun, yay›m›ndan itibaren alt› ay sonra, 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 5070 sa-

y›l› Elektronik ‹mza Kanunu, elektronik imzan›n hukuki ve teknik yönleri ile kullan›m›na iliflkin esaslar›

düzenlemeyi amaçlamaktad›r. Bu ba¤lamda Kanun, elektronik imzan›n hukuki yap›s›n› elektronik ser-

tifika hizmet sa¤lay›c›lar›n›n (ESHS) faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzan›n kullan›m›na iliflkin

ifllemleri kapsamaktad›r. Kanun’un, güvenli elektronik imzan›n elle at›lan imza ile ayn› hukuki sonucu

do¤urmas›na ve ayn› ispat gücüne haiz olmas›na iliflkin hükümleri elektronik imzan›n hukuki ba¤lay›c›-

l›¤› aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

5- Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin Kald›r›lmas›na Dair Kanun

16.06.2004 tarih ve 5190 say›l› Kanunla; 16.06.1983 tarihli ve 2845 say›l› Devlet Güvenlik Mahke-

meleri’nin Kurulufl ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Kanun’un 30.06.2004 tarih ve 25508 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanmas› ile birlikte, Devlet Gü-

venlik Mahkemeleri’nin ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’n›n görev ve yetki-

leri sona ermifltir. Buralarda bulunan mevcut dava ve soruflturma dosyalar›n›n, ayr›ca bir karar verilme-

sine gerek kalmaks›z›n durumlar›na, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulunduklar› aflama-

dan itibaren yarg›lama ve soruflturmaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili A¤›r Ceza Mahkemele-

ri’ne ve bu mahkemelerin bulunduklar› illerin Cumhuriyet Baflsavc›l›klar›’na devredilece¤i hüküm alt›na

al›nm›flt›r.

C- Yönetmelikler

1- 4926 Say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’na Göre Kaçak Eflya Yakalanmas› Halinde Muh-

bir ve El Koyanlara ‹kramiye Ödenmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik ve Uygu-

lama Talimat›

23 Haziran 2004 ve 25501 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Yönetmelik ile 4926 say›l› Kaçakç›-

l›kla Mücadele Kanunu’nun 35. maddesi gere¤ince; gümrük kaça¤› eflya, uyuflturucu madde ve silah-

mühimmat yakalamalar› ile müflterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalar›nda yap›lacak

ikramiye ödemelerinin usul ve esaslar› düzenlenmektedir. 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanu-

nu’nun 35. maddesi ve bu maddeye dayanarak haz›rlanan Yönetmelik ile ikramiye ödemelerinde daha

önce yaflanan kar›fl›kl›¤a son verilmifl, h›zl› ve denetlenebilir bir sistem gelifltirilmifltir. 

Bu alanda uygulamay› sa¤lamak bak›m›ndan Baflkanl›¤›m›zca bir talimat haz›rlanarak il birimlerine

gönderilmifltir. Talimat, ikramiye talebi konusunda getirilen yeni düzenlemenin daha da etkin k›l›nabil-

mesi bak›m›ndan, il birimlerinden gelen görüfller do¤rultusunda yeniden kaleme al›narak güncellenmifl

ve hem resmi yaz› ile hem de dijital ortamda bildirilmifltir.

2- 4926 Say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’na Göre El Konulan Eflyan›n Teslimi ve Saklan-

mas›na ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Yönetmelik

4926 say›l› Kanun’un 19. maddesi uyar›nca el konulan eflyan›n miktar bak›m›ndan fazla olmas› ve-

ya saklanmas› özel tesis ve tertibat› gerektirmesi hallerinde teslim edilece¤i idareleri ve teslime iliflkin

usul ve esaslar› belirlemek amac›yla ç›kar›lm›flt›r. 

02 Haziran 2004 tarih ve 25480 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yönetmelik

ile deniz tafl›tlar›, hava tafl›tlar›, nükleer madde, radyoaktif madde, kimyasal madde, ilaç ve su, petrol

ürünleri ve türevleri gibi saklanmas› s›k›nt›l› eflyalar ile ilgili ayr›nt›l› düzenlemelere gidilmifltir.
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3- Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi Merkezleri Yönetmeli¤i

Uyuflturucu veya uyar›c› olarak tabir edilen maddelerin kullan›m›n›n azalt›lmas› ve sonras›nda orta-

dan kald›r›lmas›na yönelik yaklafl›mlardan biri de ba¤›ml›l›¤a yönelik tedavi uygulamalar›n›n hayata ge-

çirilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Bu yöntemin baz› Avrupa ülkelerinde uyguland›¤› ve olumlu sonuçla-

r›n al›nd›¤› bilinmektedir.

Ülkemizde de,  bu anlay›fltan hareketle, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan Madde Ba¤›ml›l›¤›

Tedavi Merkezleri Yönetmeli¤i 16 fiubat 2004 tarih ve 25375 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yü-

rürlü¤e konulmufltur. Yönetmelik; ba¤›ml›lar›n tedavi ve rehabilitasyonlar›n›n yap›ld›¤› kamu ve özel

sa¤l›k kurum ve kurulufllar› bünyesinde veya müstakil olarak kurulacak tedavi merkezlerinin tesis, hiz-

met ve personel k›staslar›n›n tespit edilmesine ve bunlar›n aç›lmalar›na, faaliyetlerine, denetlenmeleri-

ne ve kapanmalar›na iliflkin usul ve esaslar› düzenlemek amac›n› tafl›maktad›r.

4- Bilgi Edinme Hakk› Kanunu’nun Uygulanmas›na ‹liflkin Esas ve Usuller Hakk›nda Yönetmelik

27.04.2004 tarihli ve 25445 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Yönetmelik uya-

r›nca; herkesin, Bilgi Edinme Hakk› Kanunu gere¤i ve bu Yönetmelik’te belirlenen esas ve usuller çer-

çevesinde bilgi edinme hakk›na sahip oldu¤u ifade edilmifltir.

Merkezi idare kapsam›ndaki kamu idareleri ile bunlara ba¤l› / ilgili / iliflkili kurulufllar›n, köyler hariç

mahalli idareler ve bunlara ba¤l› ilgili kurulufllarla birlik veya flirketlerin, Merkez Bankas›, ‹MKB ve üni-

versiteler de dahil kamu tüzel kiflili¤ini haiz enstitü, teflebbüs, teflekkül, fon ve sair adlarla kurulmufl bü-

tün kamu kurum ve kurulufllar› ve kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n faaliyetlerinde uy-

gulanmas› öngörülen Yönetmeli¤in; Türkiye'de ikamet eden yabanc›larla, faaliyette bulunan yabanc› tü-

zel kiflilerin de kendileriyle veya faaliyet alanlar›yla ilgili olmak kayd›yla ve karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçevesin-

de bundan yararlanabilece¤i belirtilmifltir.

Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, an›lan Kanun’da yer alan istisnalar d›fl›ndaki her türlü bilgi veya bel-

geyi, Kanun’da ve Yönetmelik’te belirlenen esas ve usullere göre, baflvuranlar›n yararlanmas›na sun-

mak ve bilgi edinme baflvurular›n› etkin, süratli ve do¤ru sonuçland›rmak üzere belgenin kay›t ifllemin-

den, dosyalanmas› ve arfliv sistemine kadar gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olaca¤›

hüküm alt›na al›nm›flt›r. 

D- Polisin Görev Yetki ve Sorumluluklar› Bak›m›ndan Yeniden Yap›land›r›lmas› Projesi

Asayifli, kamu düzenini, genel emniyeti sa¤layan, konut dokunulmazl›¤›n›, halk›n ›rz, can ve mal›n›

koruyan, ayr›ca yard›m isteyenlere ve yard›ma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere koruma sa¤layan po-

lis, Türkiye’deki ana genel kolluktur. Emniyet Genel Müdürlü¤ü Merkez ve ‹l Teflkilat›’nda kurulu ve yak-

lafl›k 170.000 profesyonel polis amir ve memurundan oluflan Türk Polisi, ülke nüfusunun %60’›ndan

fazlas›n›n yerleflik bulundu¤u belediye s›n›rlar›nda görev yapmaktad›r. Polis, yukar›da say›lan amaçla-

ra ulaflmak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdi¤i görevleri yerine getirir. Bu görevler

genel anlamda, suçun önlenmesini, kamu düzeninin ve toplumun esenli¤inin sa¤lanmas›na yönelik

“önleyici hizmetler” ile ifllenen suçlar›n ayd›nlat›lmas›, faillerinin ve delillerinin ele geçirilmesine yönelik

“adli hizmetler” olarak ikiye ayr›lmaktad›r.

Devletin, “güvenlik” görevini yerine getiren ve vatandafla güvenlik hizmeti sunan polis, gerek önle-

yici, gerekse adli görevlerini yerine getirirken di¤er kurumlar›n sahip olmad›¤› bir tak›m yetkileri de kul-

lan›r. Bu yetkilerin bir ço¤u, insanlar›n do¤ufltan sahip oldu¤u ve vazgeçemeyecekleri yaflama hakk›,

kiflisel güvenlik hakk›, özel yaflam›n gizlili¤i ve konut dokunulmazl›¤› gibi temel baz› haklar›n s›n›rlan-

d›r›lmas›n› gerektirebilir. 
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Bir yandan toplumun ve tek tek bireylerin haklar›n›n korunmas›ndan sorumlu olan polis, ayn› za-

manda bu haklar› Anayasa ve yasalara uygun flekilde s›n›rland›rmak zorundad›r. Bu nedenle, özellik-

le günümüzde, kollu¤un görev ve yetkilerinin orant›l› bir flekilde kullan›lmas›n›n önemi giderek artm›fl-

t›r.

Ayr›ca, da¤›n›k ve karmafl›k olan mevzuat›n basitlefltirilmesi ve yeni geliflmelere ayak uydurulmas›

amac›yla da günümüzde çok say›da yeni düzenleme gerçeklefltirilmektedir. Ancak bu düzenlemelerin,

her yerde tam anlam›yla takibi ve anlafl›lmas› da güç olmaktad›r. Oysa hukuki düzenlemeler, insanla-

r›n temel haklar›n›n korunmas› ve güvenli¤in sa¤lanmas› hususunda tereddüt do¤urmayacak derece-

de aç›k ve anlafl›l›r olmal›d›r. 

Bu nedenle, “polisin görev, yetki ve sorumluluklar›”n›n belirlenmesi, ideal bir kolluk için hukuki alan-

da yap›lmas› gerekenlerin tespit edilmesi amac›yla Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, “Polisin Gö-

rev, Yetki ve Sorumluluklar› Bak›m›ndan Yeniden Yap›land›r›lmas› Projesi” ad›yla bir proje çal›flmas›

bafllat›lm›flt›r. 

Proje ile, polisin görev, yetki ve sorumluluk sahas›n›n belirlenmesinin yan› s›ra, flunlar da hedeflen-

mektedir:

1. Polisin, halka “güvenlik hizmeti” üreten kurum anlay›fl›yla çal›flmas›n›n sa¤lanmas›,

2. Toplumun, polisten beklentilerinin tespit edilerek, baz› ifllerin di¤er kurumlar taraf›ndan yerine ge-

tirilmesi anlay›fl›n›n oturtulmas›,

3. Mevzuat›n gözden geçirilmesi ve gerekirse “polisin görev, yetki ve sorumluluklar›” alan›nda da¤›-

n›kl›¤› giderecek tek bir mevzuat düzenlemesi tasla¤› / taslaklar› haz›rlanmas›,

4. Emniyet Teflkilat›’nda e¤itimin, uzmanlaflman›n ve branfllaflman›n artt›r›lmas›,

5. Yasalarda ve yönetmeliklerde aç›kça düzenlenmemifl ve polis amiri ve memurunun inisiyatifine

b›rak›lan konularda, uygulamaya yön vermek ve polis amiri ve  memurunun otokontrolünü sa¤lamak

üzere “polis eti¤i belgesi” haz›rlanmas›.

Bu projeye dayanak olan ilk geliflme, 29 Aral›k 2003 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlü¤ü yetkilile-

riyle, Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey aras›nda An-

kara Sürmeli Otel’de gerçeklefltirilen toplant›d›r. Toplant›da, polisin görev, yetki ve sorumluluk sahas›-

n›n çok genifl oldu¤u, bir kanun uygulay›c›s› olan polise yüzden fazla kanun ile görev, yetki ve sorum-

luluk verildi¤i; ancak bu kanunlar›n yeterince bilinmedi¤i gibi, birkaç temel yönetmelik d›fl›nda, uygula-

maya yönelik yeterli düzenlemelerin olmad›¤› ya da bilinemedi¤i belirtilerek; tüm bunlar›n gösterildi¤i

tek bir yönetmelik haz›rlanmas› gerekti¤i üzerinde mutab›k kal›nm›flt›r. 

Bu kapsamda, ilk olarak ülke genelini kapsayan seminerlerin düzenlenerek, mevcut düzenlemelerin

konuflulmas› ve uygulamada yaflanan s›k›nt›lar›n tespit edilmesi; daha sonra da oluflturulacak çal›flma

grubu arac›l›¤›yla taslaklar›n haz›rlanmas› ve konunun taraf› olan tüm kurulufl ve birimlerin görüflleri al›-

narak, yürürlük ifllemlerin yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Bu görüfllerin yaz›ya geçirildi¤i “Polisin Görev, Yetki ve Sorumluluklar› Bak›m›ndan Yeniden Yap›-

land›r›lmas› Projesi”, 17 May›s 2004 tarihinde Sn. Emniyet Genel Müdürü’ne arz edilmifl ve onaylana-

rak uygulamaya konmufltur. 

“Polisin Görev, Yetki ve Sorumluluklar› Bak›m›ndan Yeniden Yap›land›r›lmas› Projesi” kapsam›nda

2004 y›l›nda gelinen aflamaya iliflkin bilgiler flöyledir:

Proje kapsam›nda, mülki idare amiri, hâkim, savc›, avukat, polis, jandarma ve ö¤retim görevlilerinin

kat›l›m›yla afla¤›daki seminerler gerçeklefltirilmifltir:
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- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yet-

kileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 1. Se-

mineri (Denizli, 24 Ocak 2004):

Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar›, Bah-

çeflehir ve Pamukkale Üniversiteleri

ile Denizli Barosu’nun düzenledi¤i

Seminere, Denizli’den Mülki ‹dare,

Üniversite, Adliye, Emniyet, Jandar-

ma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra,

Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir,

Antalya ve Mu¤la ‹l Emniyet Müdür-

lükleri’nden olmak üzere yaklafl›k

600 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yet-

kileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 2. Semineri (‹stanbul, 21-22 fiubat 2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›kla-

r› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, ‹stanbul’dan Mülki ‹dare, Üniversite, Adliye,

Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, ‹stanbul, Antalya ve Mu¤-

la Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üzere yaklafl›k 400 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 3. Semineri (Trabzon, 06 Mart 2004):

Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, Trabzon’dan Üni-

versite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, Antalya,

Mu¤la, Rize, Trabzon ve Giresun Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üzere yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 4. Semineri (Erzurum, 08 Mart

2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, Erzu-

rum’dan Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar› ile Polis Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerinin

yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, Antalya, Erzurum ve Mu¤la Emniyet Müdürlükleri’nden ol-

mak üzere yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 5. Semineri (Kars, 12-13 Mart 2004):

Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar›, Bahçeflehir Üniversitesi ve Kars-Ardahan Bölge Barosu’nun düzenledi¤i

Seminere, Kars’tan Mülki ‹dare, Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emni-

yet Genel Müdürlü¤ü, Ardahan, Kars ve I¤d›r Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üzere yaklafl›k 300 ki-

fli kat›lm›flt›r. 

- Terörle Mücadele Aç›s›ndan Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Semineri (‹stanbul, 15-18

Mart 2004): Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, ‹stanbul’dan Üniversite, Adliye, Jandar-

ma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden ol-

mak üzere yaklafl›k 100 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 6. Semineri (Gaziantep, 03-04 Nisan

2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, Gaziantep’ten

Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, Antalya

ve Mu¤la Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üzere yaklafl›k 500 kifli kat›lm›flt›r. 
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- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 7. Semineri (Kahramanmarafl, 05 Nisan

2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, Kahramanma-

rafl’tan Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, An-

talya, Kahramanmarafl ve Mu¤la Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üzere yaklafl›k 200 kifli kat›lm›flt›r. 

- AB Uyum Yasalar› Semineri (Aksaray, 01 May›s 2004): Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu’nun

düzenledi¤i Seminere, Aksaray’dan Mülki ‹dare, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar› ile Polis Meslek

Yüksekokulu ö¤rencilerinin yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Aksaray Emniyet Müdürlü¤ü’nden

olmak üzere yaklafl›k 200 kifli kat›lm›flt›r. 

- AB Uyum Yasalar› Semineri (Kayseri, 03 May›s 2004): Kayseri Polis Meslek Yüksekokulu’nun

düzenledi¤i Seminere, Kayseri’den Mülki ‹dare, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar› ile Polis Meslek

Yüksekokulu ö¤rencilerinin yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Kayseri Emniyet Müdürlü¤ü’nden

olmak üzere yaklafl›k 200 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri Hukuk Devleti ‹lkeleri 8. Semineri (Ankara, 05-06 Haziran

2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, Ankara’dan

Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar›n›n yan› s›ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Ankara

Emniyet Müdürlü¤ü’nden olmak üzere yaklafl›k 400 kifli kat›lm›flt›r. 

- ‹nsan Haklar› ve Devletin Yetkileri: Hukuk Devleti ‹lkeleri 9. Semineri (‹stanbul, 02 Temmuz

2004): Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar› ile Bahçeflehir Üniversitesi’nin düzenledi¤i Seminere, ‹stanbul’dan

Üniversite, Adliye, Jandarma ve Baro mensuplar› ile Polis Meslek Yüksekokulu ö¤rencilerinin yan› s›-

ra, Emniyet Genel Müdürlü¤ü, ‹zmir, ‹stanbul, Antalya ve Mu¤la Emniyet Müdürlükleri’nden olmak üze-

re yaklafl›k 300 kifli kat›lm›flt›r. 

Bu Seminerlerde gerçeklefltirilen konuflmalar›n çözümü yap›larak, ilgililere duyurulmufltur.

Ayr›ca Seminerlerin bafllang›c›ndan itibaren, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve ‹l Emniyet Müdürlükle-

ri’nde, bilgi ve tecrübe sahibi olan istekli personelden bir çal›flma grubu ile, üst düzey Emniyet Teflkila-

t› yöneticilerinden bir Çal›flma Grubu oluflturulmufltur. Bu Çal›flma Grubu üyelerinin, tüm seminerlere

kat›lmalar› sa¤lanm›flt›r. Ayn› zamanda, polise görev, yetki ve sorumluluk veren tüm mevzuat ile bu ko-

nudaki baz› Avrupa ülkelerindeki örneklerin, konu bafll›klar› alt›nda derlendi¤i 280 sayfal›k bir doküman

oluflturulmufltur.

Haz›rlanan doküman, Proje Metni ile birlikte 18 May›s 2004 tarihinde Proje Dan›flmanlar›na ve Ça-

l›flma Grubu Üyelerine gönderilmifltir. 

Bu doküman üzerinden, 01-12 Haziran 2004, 22-25 Haziran 2004 ve 19-20 Temmuz 2004 tarihle-

rinde Ankara’da Çal›flma Grubu Toplant›lar› düzenlenmifl ve uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar ve çö-

züm önerileri de dokümana dahil edilmifltir.

Toplant›lardan sonra, 06 A¤ustos 2004 tarihinde tüm Emniyet Teflkilat› Birimleri ile Proje Dan›flman-

lar› ve Çal›flma Grubu Üyelerine gönderilen 675 sayfal›k Proje Doküman› ve oluflturulmas› amaçlanan

Tek Yönetmelik Metni hakk›nda 30 Eylül 2004 tarihine kadar görüfl istenmifltir.

Mevcut mevzuat›n, yabanc› ülke örneklerinin, uygulamaya iliflkin konular›n ve son olarak da gelen

görüfllerin derlenmesiyle, 31 Ekim 2004 tarihi itibariyle, “Polisin Görev, Yetki ve Sorumluluklar› Yönet-

melik Tasar›s› Tasla¤›” ile “Kanun Tasar›s› Taslaklar›” haz›rlanm›fl; biriktirilen bilgilerin yer ald›¤› dokü-

man 1371 sayfaya ulaflm›flt›r.
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Haz›rlanan Tek Yönetmelik Tasar›s› Tasla¤›n›n genel hatlarla içeri¤i, flu konu bafll›klar›ndan olufl-

maktad›r:

GENEL HÜKÜMLER

1) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

2) Polis (görev ve yetki tan›m›, nitelikleri, emir, teçhizat vb.)

GÖREV VE YETK‹LER

1) Yard›m ve Koruma Görev ve Yetkileri

2) ‹dari Para Cezalar›n› Gerektiren Kabahatlerde Polisin Görevleri

3) Denetleme ve ‹zin Yetkileri

4) Bilgi Toplama

5) Bast›rma Görev ve Yetkileri

6) Durdurma ve Kimlik Sorma

7) Arama ve El koyma 

a) Önleme Aramas›

b) Adli Arama

c) El koyma

8) Yakalama, Gözalt›na Alma, Zorla Getirme (‹hzar)

a) Önleme Yakalamas›

b) Adli Yakalama

c) Zorla Getirme (‹hzar)

9) ‹fade Alma

10) Kimlik Tespiti ve Veri Araflt›rma

11) Klasik Haz›rl›k Soruflturmas› ‹fllemleri

a) Suçlar›n Ö¤renilmesi

b) Teflhis ve Yüzlefltirme

c) Keflif ve Yergösterme

d)Yurtd›fl›na Ç›k›fl›n Yasaklanmas›

12) Modern Soruflturma Yöntemleri

a) ‹letiflimin Dinlenmesi

b) Gizli ‹zleme

c) Gizli Görevli Kullan›lmas›

d) Tan›klar›n Korunmas›

e) Kontrollü Teslimat

13) Zor ve Silah Kullanma

ORTAK HÜKÜMLER

1) Haz›rl›k Soruflturmas›n›n Gizlili¤i

2) Soruflturmas› ‹zne Ba¤l› veya Özel Usullere Tabi Kifliler Bak›m›ndan Yap›lacaklar

3) Uluslararas› ‹flbirli¤i

4) Görevlendirmeler

5) Denetim

6) E¤itim

7) Masraflar›n Karfl›lanmas›

8) Hak ve Yükümlülükler

9) Son Hükümler
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Bu arada, 01.06.2005 tarihi itibariyle yürürlü¤e girecek olan 5237 say›l› yeni Türk Ceza Kanunu ile

5271 say›l› yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, 5253 say›l› yeni Dernekler Kanunu 2004 y›l›n›n son ayla-

r›nda yasalaflm›flt›r. 2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun denetleme ve izin yetkilerine ilifl-

kin hükümlerinde de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

Bu de¤ifliklikler ve yeni Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 01.06.2005  tarihin-

de yürürlü¤e girece¤i de dikkate al›narak; 2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inde, Proje kapsam›nda haz›rlanan Ka-

nun ve Yönetmelik Tasar› Taslaklar›’n›n, uygulay›c›lar taraf›ndan yeniden gözden geçirilmesi ve haz›r-

lanacak nihai metinlerin, bundan sonra ilgili kurulufllar ve kamuoyu ile paylafl›lmas› amaçlanmaktad›r.

III.- ULUSLARARASI ‹fiB‹RL‹⁄‹

A-  Uluslararas› ‹flbirli¤i ‹htiyac›

Son dönemde, kaçakç›l›k ve organize suç gruplar› hem yap›lar›n› hem de faaliyet alanlar›n› gelifltir-

me gayreti içindedirler. Bu tür e¤ilimlerde bulunurken, ülkelerin ceza, adalet sistemleri aras›nda var

olan farkl›l›klar› ve polisiye alandaki iflbirli¤i zafiyetlerini suistimal ettikleri bilinen bir gerçektir. Uluslara-

ras› suçluluk olgusunun en yo¤un hissedildi¤i suç alanlar›, baflta uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olmak

üzere, yasad›fl› silah ve mühimmat ticareti, göçmen kaçakç›l›¤›, insan ticareti, doku ve organ kaçakç›-

l›¤›, yasal mallar›n yasad›fl› ticareti, karapara aklama, tabiat varl›¤› ve kültürel eser kaçakç›l›¤›, yok ol-

ma tehlikesinde olan türlerin yasad›fl› ticareti ve biliflim suçlar›d›r. 

Günümüzde ülkeler, faaliyetlerini baflka bir ülkeye ya do¤rudan tafl›yan ya da o ülkenin yerel suç

gruplar› ile ittifak kurarak yönlendiren uluslararas› suç organizasyonlar›na karfl› mücadelede çok yönlü

güvenlik konseptleri oluflturmaktad›r. 

B-  Bölgesel Anlamda Yaflanan Geliflmeler

Baflkanl›¤›m›z s›n›r aflan organize suçlulukla mücadele bak›m›ndan, ülkemizin de etkilendi¤i yak›n

co¤rafik bölgelerde yer alan bir çok ülkenin uzman soruflturmac› birimleri ile stratejik ve operasyonel ifl-

birli¤ine gitmektedir. 2004 y›l› içerisinde de bu kapsamda yürütülen iflbirli¤i faaliyetlerinde temel amaç

bir taraftan bat›m›zda bulunan ülkelerle mevcut iflbirli¤i araçlar›n›n karfl›l›kl› olarak daha etkin kullan›l-

mas›n› sa¤lamak di¤er taraftan do¤umuzdaki ülkelerle ihtiyaç duyulan iflbirli¤i kanallar›n› tesis etme-

ye/ifller hale getirmeye çal›flmak olmufltur. Bu kapsamda ülkelerle ikili, bölgesel kurulufllarla ise çok ta-

rafl› olmak üzere toplam 129 aktivite ile flekillenen iflbirli¤i faaliyetlerinin genel seyri bölgesel de¤erlen-

dirmeler fleklinde afla¤›da özetlenmifltir.

1- Güneydo¤u Avrupa 

Güneydo¤u Avrupa ülkelerinde mevcut sosyal ve siyasi durum, sadece siyasi ve ekonomik yap›y›

de¤il, bölgedeki suç faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sürecin dikkat çeken sonuçlar›n-

dan birisi de yerel suç örgütlerinin hem Güneydo¤u Avrupa’da hem de bölge d›fl›ndaki ülkelerde faali-

yet gösterebilme kapasitesine ulaflmalar›d›r. Bununla birlikte, bölge d›fl›ndaki organize suç örgütlerinin

de Güneydo¤u Avrupa’da çeflitli irtibat ve ba¤lant›lar elde etti¤i gözlenmektedir.       

Güneydo¤u Avrupa co¤rafyas›, hem içinde bulundu¤u Balkan Rotas› hem de Türkiye’nin k›ta Avru-

pa’s›na girifl noktas› olmas› sebebiyle, kaçakç›l›k ve organize suçlar›n önlenmesi amac›yla yürütülen

iflbirli¤inde ön plana ç›kmaktad›r.  
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Bu co¤rafyada baflta uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olmak üzere, göçmen kaçakç›l›¤›, karapara

aklama ve yolsuzluk gibi s›n›r aflan nitelikteki suçlarla mücadelede bölge ülkeleri ve bölgesel kurulufl-

larla iflbirli¤i faaliyetleri sürdürülmektedir.

Bu çerçevede; Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya, Slovakya, Belarus, Es-

tonya ve Macaristan kanun uygulama birimleri ile suçla mücadele konular›nda iflbirli¤ine gidilmifltir.

Yürütülen faaliyetler içerisinde çeflitli yönleriyle dikkat çeken geliflmelere bak›ld›¤›nda ise bölge ül-

kelerinden;

Estonya’n›n mücadeleci birimleri ile ilk somut iflbirli¤i faaliyeti olarak de¤erlendirilebilece¤imiz “Tür-

kiye-Estonya Ortak Komisyon I. Toplant›s›” 2004 y›l› içerisinde gerçeklefltirilmifltir.  

Slovenya ile ülkemiz aras›nda, 08 Nisan 2004 tarihinde, polisiye anlamda iflbirli¤ine hukuki temel

olacak “Örgütlü Suçlar, Uyuflturucu Madde Kaçakç›l›¤›, Uluslararas› Terörizm ve Di¤er Ciddi Suçlarla

Mücadelede ‹flbirli¤i Anlaflmas›” imzalanm›flt›r.

Ayr›ca, 14-16 Temmuz 2004 tarihleri aras›nda Romanya’n›n Sinaia kentinde düzenlenen “Organize

Suçlarla Mücadele Bölgesel Toplant›s›”na, Baflkanl›¤›m›z temsilcilerinin yan› s›ra, Bulgaristan, Roman-

ya, Moldova, Ukrayna, Macaristan, S›rbistan-Karada¤ Organize Suçlarla Mücadele Birim Baflkanlar› ta-

raf›ndan kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Bunun ötesinde, bölge ülkelerinden Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna ile Baflkanl›¤›-

m›z aras›nda kurulu bulunan “Uluslararas› Bilgisayar Destekli Acil Müdahale Sistemi”, bu ülkelerle kar-

fl›l›kl› bilgi de¤ifliminde önemli rol oynam›flt›r. 

Güneydo¤u Avrupa co¤rafyas›nda faaliyet gösteren bölgesel kurulufllar ba¤lam›nda 2004 y›l› içeri-

sinde yürütülen faaliyetlere bak›ld›¤›nda ise; 

Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Giriflimi S›n›r Aflan Suçlarla Mücadele Bölgesel Merkezi’nin (South East

Cooperation Initiative Regional Center for Combating Transborder Crime - SECI Center) uyuflturucu

madde kaçakç›l›¤› ve insan kaçakç›l›¤› görev güçleri baflta olmak üzere, bir çok operasyonel çal›flma-

s›na kat›l›m sa¤lanmaktad›r. Bu çerçevede, 2004 y›l› içerisinde, “‹nsan Kaçakç›l›¤› Görev Gücü” ile

“Uyuflturucu Görev Gücü” kapsam›nda yap›lan 6 ayr› bölgesel faaliyete kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Yine 2004

y›l› içerisinde, SECI Merkezi ile Baflkanl›¤›m›z ve ba¤l› il birimleri aras›nda gerçeklefltirilen bilgi de¤ifli-

mi neticesinde baflar›l› uyuflturucu operasyonlar› yap›lm›flt›r. SECI kapsam›nda örnek teflkil edecek

operasyonel iflbirli¤inin mevcudiyeti nedeniyle SECI Merkezi taraf›ndan baz› birimlerimiz ödüllendiril-

mifltir.

Ülkemizin 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren üyesi oldu¤u ve Güneydo¤u Avrupa’da yolsuzlukla mü-

cadeleyi hedefleyen “Yolsuzlu¤a Karfl› Devletler Grubu” (Group of States Against Corruption - GRECO)

bünyesinde yap›lan çal›flmalara kat›l›m sa¤lanm›fl ve gerekli bilgi ve belge deste¤i verilmifltir. 

Bu meyanda, ülkemizin 2005 y›l›nda gerçekleflecek de¤erlendirme program› çerçevesinde, GRECO

soru formlar›n›n cevapland›r›lmas› ve ülkemize yap›lacak de¤erlendirme ziyaretine yönelik çal›flmalar,

ilgili Bakanl›k ve kurumlar›n katk›lar› ile yürütülmektedir.

Yine bu co¤rafyada organize suç ve yolsuzlukla mücadelede bölgesel koordinasyonu hedefleyen

“Güneydo¤u Avrupa ‹flbirli¤i Süreci”nin (South East European Cooperation Process - SEECP), 2004

y›l›nda yap›lan “Adalet ve ‹çiflleri Bakanlar› Toplant›s›” sonucunda, Güneydo¤u Avrupa’da yolsuzluk ve

örgütlü suçla mücadele amac›yla ulusal kanun uygulay›c› birimler aras›nda karfl›l›kl› iflbirli¤i ve yasal

mevzuatlar›n güçlendirilerek iyilefltirilmesi gibi bir dizi önlemi kapsayan bir siyasi deklarasyon kabul

edilmifltir. Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›, silah kaçakç›l›¤› ve di¤er organize suçlarla mücadelede böl-
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ge ülkeleri aras›ndaki iflbirli¤inin gelifltirilmesini amaçlayan bu siyasi deklarasyonun hayata geçirilmesi

do¤rultusunda “Örgütlü Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Dan›flma Grubu” (SEECP Consultation Group on

Fighting Organized Crime and Corruption) kurulmufltur. Bu dan›flma grubuna, ülkemizi temsilen Bafl-

kanl›¤›m›z irtibat noktas› olarak belirlenmifltir. 

Temel amac› Güneydo¤u Avrupa co¤rafyas›na dönük güvenlik ve ekonomik istikrar›n muhafaza

edilmesi amaçl› politikalar üretmek olan ‹stikrar Pakt›’n›n “Organize Suçla Mücadele Birimi” (Stability

Pact Fight Against Organised Crime Initiative - SPOC) bünyesinde 2004 y›l› içerisinde düzenlenen top-

lant› ve çal›flmalar›na kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Buna ek olarak, SPOC taraf›ndan ‹talya Trento Üniversitesi S›n›r Aflan Suçlar Araflt›rma Merkezi’ne

(Transcrime Research Center) yapt›r›lan “Güneydo¤u Avrupa Ülkelerinde Örgütlü Suçlarla Mücadele-

de Bilgi De¤iflimine Destek” (The Contribution of Data Exchange Systems to the Fight Against Organi-

sed Crime in the SEE Countries) bafll›kl› araflt›rma raporunun Türkiye ile ilgili bölümün oluflumuna kat-

k›da bulunulmufltur. Söz konusu raporda, ülkemiz de dahil olmak üzere 14 Güneydo¤u Avrupa ülkesi,

organize suç gruplar› ve mücadele teknikleri bak›m›ndan mercek alt›na al›nmaktad›r.  

2- Bat› Avrupa

Avrupa, Güneybat› Asya ve Arap yar›madas› güzergâhlar› aras›nda cereyan eden uyuflturucu ve

psikotrop madde kaçakç›l›¤› ile bunlar›n imalinde kullan›lan kimyasal ara maddelerin yasad›fl› ticareti,

Bat› Avrupa ülkeleri ile ülkemiz aras›ndaki yak›n iflbirli¤ini gerekli k›lmaktad›r.

Bununla birlikte, ortak bir mücadele anlay›fl›yla hareket edilmesi gereken di¤er bir alan da göçmen

kaçakç›l›¤› ve ba¤lant›l› sorunlard›r. 

Polisiye iflbirli¤i ba¤lam›nda Bat› Avrupa ülkeleri ile ülkemiz aras›ndaki mevcut iliflkilerin üst seviye-

de oldu¤unu söylemek mümkündür.

Bu çerçevede, 2004 y›l› içerisinde ikili planda ‹ngiltere, Almanya, Danimarka, Fransa, Avusturya,

Norveç, Belçika, ‹talya, Portekiz, ‹spanya, Finlandiya, ‹sviçre ve Hollanda ile çeflitli iflbirli¤i faaliyetleri

gerçeklefltirilmifltir.

Bu faaliyetler içerisinde dikkati çeken geliflmelere bak›ld›¤›nda ise, bölge ülkelerinden;

‹ngiltere ile; 17 May›s 2004 tarihinde iki ülke Baflbakanlar› taraf›ndan imzalanan ve mevcut iflbirli¤i-

mizi derinlefltirmeyi amaçlayan bir “Eylem Plan›” (Action Plan) kabul edilmifltir. Söz konusu plan, bugü-

ne kadar ‹ngiltere ile suçla mücadele konusunda yap›lm›fl olan en kapsaml› iflbirli¤i metni olma özelli-

¤ini tafl›maktad›r. Di¤er taraftan, bu plana ifllerlik kazand›rmak amac›yla, ilk gözden geçirme toplant›s›,

01 Ekim 2004 tarihinde Ankara’da her iki ülkenin mücadeleci birim yetkililerinin kat›l›m›yla gerçekleflti-

rilmifltir. Plan çerçevesinde, teknik iflbirli¤ine yönelik olarak ‹ngiltere’den gelen uzmanlarla karfl›l›kl› bil-

gi de¤iflimi sa¤lanm›flt›r.

06-08 Ekim 2004 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen yurtd›fl› ziyaretleri sonucunda, Alman ve Hollan-

dal› kanun uygulay›c› birim yetkilileri ile birlikte bu ülkelerde faaliyet gösteren Türk organize suç grup-

lar›yla mücadeleye yönelik karfl›l›kl› görüflmeler gerçeklefltirilmifltir.

Finlandiya ile 13 Ocak 2004 tarihinde imzalanan “Suçun Önlenmesi ve Suçla Mücadelede ‹flbirli¤i

Anlaflmas›” ile mücadeleci birimler aras›nda hukuki iflbirli¤i zemini oluflturulmufltur.

Uluslararas› kurulufllar ba¤lam›nda ise, Avrupa Konseyi Pompidou Grubu taraf›ndan 2004 y›l› içeri-

sinde düzenlenen; Stratejik Araflt›rma Konferanslar›, Uzmanlar Forumlar› ve Daimi Muhabirler Toplan-

t›lar› gibi çeflitli etkinliklere aktif kat›l›m sa¤lanm›flt›r.
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3- Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Do¤u

Türkiye’nin Orta Asya’ya aç›lan do¤al kap›s› konumunda olan Kafkasya ve 1991’de ba¤›ms›zl›klar›-

n› kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ba¤lar› olan

toplumlara ev sahipli¤i yapan ülkelerdir. Bölgesel sorunlara kal›c› ve bar›flç› çözümler bulunarak bölge

ülkeleri aras›nda kutuplaflmalar›n önlenmesi ve bölgesel iflbirli¤inin art›r›lmas› kapsam›nda, özellikle

Afganistan kaynakl› uyuflturucu probleminden kaçakç›l›k ve kullan›m boyutuyla etkilenen bölge ülkele-

riyle s›n›r aflan suçlarla mücadele alan›nda iflbirli¤ine önem verilmektedir. Bu bölgedeki mücadeleci bi-

rimlere verilen uzmanl›k e¤itimleri bunun net bir göstergesidir. 

2004 y›l›nda, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin yan› s›ra, bu bölgede bulunan di¤er

ülkelerle de iflbirli¤i faaliyetleri devam ettirilmifltir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu, Afganistan, Hin-

distan, Pakistan, K›rg›zistan, Tayland, Singapur ve Japonya ile 2004 y›l› içerisinde güvenlik iflbirli¤i fa-

aliyetlerimiz karfl›l›kl› olarak sürdürülmüfltür.

Bu faaliyetler içerisinde farkl› yönleriyle dikkati çeken geliflmelere bak›ld›¤›nda ise, bölge ülkelerin-

den;

Hindistan ile ülkemiz aras›nda imzalanan “Terörizm Konulu Ortak Çal›flma Grubu Kurulmas›na Da-

ir Protokol” kapsam›nda, ilk defa “Terörizmle Mücadele Çal›flma Grubu Toplant›s›” düzenlenmifltir. Bu

toplant›da, sadece terör konular›nda de¤il terörün finans kaynaklar›ndan birisi olan uyuflturucu madde

kaçakç›l›¤› ve narko-terör hususlar›nda da karfl›l›kl› bilgi de¤iflimi yap›lm›fl, iki ülke mücadeleci birimle-

ri aras›nda h›zl› ve güvenli veri al›flverifli yap›labilmesi amac›yla irtibat noktalar› belirlenmifltir.

Pakistan’la ise 20 Ocak 2004 tarihinde “Uluslararas› Terörizm ve Örgütlü Suçlarla Mücadelede ‹fl-

birli¤i Anlaflmas›” imzalanm›flt›r.

Ülkemizle BM Uyuflturucu ve Suç Önleme Ofisi’nin  (UNODC) iflbirli¤i sonucunda 23-25 fiubat 2004

tarihleri aras›nda Antalya’da “Terörizm ve S›n›r Aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Uluslararas› ‹flbirli¤i Alan›n-

da Kafkasya ve Orta Asya Çal›fltay›” düzenlenmifltir.  An›lan toplant›da bölge ülkelerinin terörizm ve s›-

n›r aflan suçlarla mücadele alan›nda uygulad›klar› ulusal mevzuatlar› hakk›nda bilgi al›flveriflinde bulu-

nulmufltur. Toplant› sonucu uluslararas› insan haklar›na sayg› çerçevesinde s›n›r aflan organize suçlar

ve terörizmle mücadeledeki taahhütlerin teyit edildi¤i nihai bir belge kabul edilmifltir.

Küresel uyuflturucu probleminde temel sorunlardan biri olan Afganistan kaynakl›  uyuflturucu soru-

nunun  kayna¤›nda çözülmesi büyük önem tafl›maktad›r. BM Uyuflturucu ve Suç Önleme Ofisi

(UNODC) yetkililerinin yapt›¤› aç›klamalara göre; Afganistan’da bir gram afyon 1 dolar iken, ayn› mik-

tarda afyon Avrupa’da 100 dolar de¤erine ulaflmaktad›r. Olaya ekonomik aç›dan yaklafl›ld›¤›nda, Avru-

pa’da bir gram afyonla mücadele etmek için 100 dolar harcanmas› gerekirken, Afganistan’da sadece 1

dolar harcanmas›n›n yeterli olaca¤› sonucu ortaya ç›kmaktad›r.

Afganistan kaynakl› afyon ve türevlerinin kaçakç›l›¤›n›n önlenmesinde, UNODC öncülü¤ünde haya-

ta geçirilen Paris Pakt›, ulusal imkânlar›n güçlendirilmesini ve bölgesel ortakl›klarla birlikte Avrasya’da

eroin kaçakç›l›¤›n› ortadan kald›rmaya yönelik çok tarafl› operasyonel bir stratejinin gelifltirilmesini he-

deflemektedir. 

Paris Pakt› bünyesinde bu y›l içerisinde düzenlenen, “Yasad›fl› Afgan Uyuflturucusunun Rusya Üze-

rinden Kaçakç›l›¤›” konulu 4. Yuvarlak Masa Toplant›s›’na ve Dan›flma Kurulu 2. Toplant›s›’na ifltirak

edilmifltir. Son toplant›da, 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde bölgesel konulara yönelik ülkemizde bir yuvar-

lak masa toplant›s›n›n gerçeklefltirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. 

Köklü bir bölgesel teflkilat olan ve bölge ülkeleri aras›nda ekonomik ve kültürel yak›nlaflmay› hedef-

leyen “Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›” (E‹T) bünyesinde Uyuflturucu Kontrol Koordinasyon Birimi (UKKB)

kanal›yla sürdürülen uyuflturucu sorunuyla ortak mücadele çal›flmalar›na katk› sa¤lanmaktad›r. UKKB
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çal›flmalar›na etkin kat›l›m amac›yla uzmanlar›m›z bu Birimde dönemsel olarak görev yapmaktad›r.

UKKB 2004 y›l› içinde, bölgesel düzeyde bir veri taban› oluflturarak, bölgenin uyuflturucu profilinin

ç›kart›lmas›n› sa¤layacak ve ülkeler aras›nda karfl›l›kl› bilgi de¤iflimine imkân verecek bir bilgisayar

a¤›n›n kurulmas› çal›flmalar›n› yürütmüfltür. 

4- Orta Do¤u ve Arap Ülkeleri

Ülkemiz, Orta Do¤u ile Avrupa  ülkeleri aras›nda özellikle yasad›fl› insan hareketleri ve sentetik

uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› bak›m›ndan bir geçifl güzergâh› üzerinde yer almaktad›r. 

Silah ve göçmen kaçakç›l›¤› baflta olmak üzere bölgedeki suçlulu¤un art›fl›nda,  Irak’taki koflullar›n

önemli bir etken oldu¤u görülmektedir. Bununla birlikte son y›llarda BM uzmanlar›n›n Irak’a yapm›fl

olduklar› inceleme ziyaretlerinde, ülkede uyuflturucu kaçakç›l›¤›n›n yap›ld›¤›na dair bulgular tesbit

etmeleri, dikkat çeken son geliflmelerdendir .

Baflkanl›¤›m›z, 2004 y›l› içerisinde, bölge ülkelerinden M›s›r, Suriye, Cezayir, Tunus, Filistin,

Yemen, Birleflik Arap Emirlikleri ve Ürdün kanun uygulay›c› makamlar›yla karfl›l›kl› iflbirli¤i faaliyetlerin-

de bulunmufltur.

Yap›lan bu ikili temaslardan, özellikle A¤ustos ay›nda M›s›r’da yap›lan “Yasad›fl› Göçle Mücadele

Toplant›s›” ve Ekim ay›nda Suriye’de düzenlenen “Göçmen Kaçakç›l›¤› Toplant›s›”, bu ülkelerle geçmifl

dönemlerde s›n›rl› ölçüde sa¤lanan polisiye iflbirli¤inin geliflimine ivme kazand›rm›flt›r.

Bir di¤er geliflme ise Yemen ile 05 May›s 2004 tarihinde imzalanan “Güvenlik ‹flbirli¤i Anlaflmas›”d›r.

C- Sonuç

2004 y›l› içerisinde ülkelerle ikili, bölgesel kurulufllarla ise çok tarafl› olmak üzere toplam 129 aktivite

ile flekillenen iflbirli¤i faaliyetleri temelde karfl›l›kl› ziyaretler, irtibat görevlileri ve do¤rudan bilgi de¤iflimi

kanallar› arac›l›¤›yla yürütülmüfltür. 

Uluslararas› alandaki ikili iflbirli¤i faaliyetleri kapsam›nda, di¤er ülkelerin kanun uygulay›c› birimleri

ile güvenlik iflbirli¤i metinleri (anlaflma, protokol, mutabakat zapt› v.s.) imzalanan ülke say›s› 2004 y›l›

sonunda 65’e ulaflm›fl bulunmaktad›r. Bu metinler ülkeler aras›ndaki diyalog ve iflbirli¤ini hukuki bir

zemine oturtmakla kalmam›fl, ayn› zamanda siyasi istiflare ve bilgi al›flverifli sa¤layan mekanizmalar›y-

la s›n›r aflan suçlarla mücadeledeki iflbirli¤ine ifllerlik kazand›rm›flt›r. 

Ülkelerin karfl›l›kl› olarak atad›klar› irtibat görevlileri, uluslararas› iflbirli¤inin somut bir yans›mas›

olup, uyuflturucu ve di¤er örgütlü suçlarla mücadelede kullan›lan en etkin tedbirlerden birisidir. Zira, giz-

lilik ve çabuklu¤u gerektiren polisiye alanda ülkelerin karfl›l›kl› yapacaklar› do¤rudan iflbirli¤inde, irtibat

görevlisinin önemi büyüktür. 

Bu itibarla, s›n›r aflan suçla mücadelede uluslararas› iflbirli¤ine verilen önemin bir göstergesi olarak,

ülkemizin Hollanda, Danimarka, Avusturya, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, Romanya, ‹talya ve Özbekistan

olmak üzere 9 ülkede irtibat görevlisi kadrosu bulunmaktad›r. Ancak, 2004 y›l› sonu itibar›yla, bu kadro-

lardan yaln›zca Almanya, Hollanda ve Danimarka’da görevlilerimiz mevcuttur.
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OCAK

1

2

3

4

5

05-09 Ocak

13-14 Ocak

19 Ocak-01 fiubat

19-20 Ocak

22-25 Ocak

‹ngiltere/Londra

Türkiye/Ankara

Tayland

Türkiye/Ankara

Romanya/Bükrefl

‹K‹L‹ ‹fiB‹RL‹⁄‹ FAAL‹YETLER‹

fiUBAT

MART

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

08-09 fiubat

08-15 fiubat

10-14 fiubat

15 fiubat-03 Mart

16-21 fiubat

19-27 fiubat

23-24 fiubat

25-27 fiubat

03-07 Mart

03-14 Mart

06-12 Mart

08-19 Mart

08 Mart-16 Nisan

14-17 Mart

18-27 Mart

22-23 Mart

Afganistan/Kabil

Portekiz

‹ngiltere

Kanada/Vancouver

Arnavutluk/Tiran

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara

ABD

Japonya-Dubai

ABD

Kafkaslar-Balkanlar-Orta Asya ve
Güney Do¤u Avrupa Ülkeleri

Estonya/Kallin

Almanya/Hannover

Ukrayna/Kiev

NCS Ziyareti

Finlandiya ‹çiflleri Bakan›’n›n Ziyareti

I. B‹DEM Modülleri Çal›flma Toplant›s›

FBI Uluslararas› E¤itim Bölümü Baflkan›’n›n Ziyareti

Organize Suçlar Konusunda Bilgi Al›flverifli

Uluslararas› Uyuflturucu Kaçakç›l›¤›yla Mücadele Semineri

Sentetik Uyuflturucu Maddeler Kaçakç›l›¤›n›n Araflt›r›lmas› Semineri

‹ngiliz Polisi ile Karfl›l›kl› Bilgi Al›flverifli

Kanada Kraliyet Atl› Polis Akademisi E¤itim Program›

Yasad›fl› Göç, ‹nsan Kaçakç›l›¤› ve Ticareti E¤itim Program›

Ürdün Emniyet Genel Müdürü’nün Ülkemizi Ziyareti

Türkiye-Yemen Güvenlik ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Romanya Emniyet Genel Müdürü’nün Ülkemizi Ziyareti

Macaristan-Türkiye Ortak Komisyon 4. Toplant›s›

Siber Suç E¤itimi

Teknolojik Geliflim Fuar›na Kat›l›m

Tehlikeli Olay Yönetimi E¤itim Program›

B‹OEM S›n›r Güvenli¤i E¤itim Program›

Türkiye-Estonya Ortak Komisyon 1. Toplant›s›

Cebit Biliflim Fuar›

Türkiye-Ukrayna 5. Dönem Konsolosluk Görüflmeleri
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N‹SAN

MAYIS

HAZ‹RAN

TEMMUZ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

05 Nisan

05-09 Nisan

07 Nisan

07-08 Nisan

12-15 Nisan

12-17 Nisan

13-25 Nisan

14-15 Nisan

26-29 Nisan

26-29 Nisan

28 Nisan-01 May›s

03-14 May›s

06-15 May›s

26-31 May›s

01-02 Haziran

06 Haziran

13-15 Haziran

14-17 Haziran

06-08 Temmuz

12-14 Temmuz

12-16 Temmuz

12-16 Temmuz

13-16 Temmuz

14-16 Temmuz

21 Temmuz-07 A¤ustos

22-23 Temmuz

27-30 Temmuz

Türkiye/Ankara

Rusya/Sergiev Posad

Belarus/Minsk

Türkiye/Ankara

Arnavutluk/Tiran

BAE

Tayland/Chiang-Mai

Türkiye/Ankara

‹spanya

Ürdün/Amman

Avusturya/Viyana

ABD

Hollanda/Amsterdam

‹talya

Türkiye/Ankara

Yunanistan

Makedonya

Macaristan

KKTC

Türkiye/‹stanbul

Almanya/Münih

Almanya

Türkiye/Ankara

Romanya/Sinaia

Almanya

Türkiye/‹stanbul

Belarus/Minsk

Türkiye-K›rg›zistan Ortak Komisyon Toplant›s›

Orfan Kaynaklar›n›n Kontrolünün Yeniden De¤erlendirilmesi Çal›flma
Toplant›s›

Türkiye-Belarus Konsolosluk Görüflmeleri

Slovenya ‹çiflleri Bakan›’n›n Ülkemizi Ziyareti

Türkiye-Arnavutluk Ortak Komisyon 7. Toplant›s›

Operasyonel Bilgi Al›flverifli

II. B‹DEM Modülleri Çal›flma Toplant›s›

Türkiye-Hindistan Terörizm Çal›flma Grubu De¤erlendirme Toplant›s›

Avrupa Karaparan›n Aklanmas› Konferans›

Özel Harekat Güçleri Sergisi ve Konferans›

Bölgesel Operasyon Toplant›s›

FBI Siber Suç E¤itim Program›

Gizli Görevli E¤itim Program›

Uyuflturucu Kaçakç›l›¤› ve Yeni Sentetik Psikotrop Maddelerin Amaç
D›fl› Kullan›m› ile Mücadele Semineri

Türkiye-Hindistan Terörizm Çal›flma Grubu 1. Toplant›s›

Operasyonel Çal›flma ve Bilgi Al›flverifli

Türkiye-Makedonya Ortak Komisyon 4. Toplant›s›

S›n›r Trafik Kontrolü ‹nceleme Gezisi

KKTC Polis Birimi Yetkilileriyle Bilgi Al›flverifli

Yunanistan Kamu Düzeni Bakan›’n›n Ziyareti

Almanya ‹rtibat Görevlileriyle ‹kili Görüflmeler

Alman Polis E¤itim Birimlerine ‹nceleme Ziyareti

ABD ve ‹talyan Mali Suç Birimi Yetkililerinin Ziyareti

Organize Suçlar ve Uyuflturucu Kaçakç›l›¤›yla Mücadele Toplant›s›

Karfl›l›kl› Bilgi Al›flverifli

Sentetik Uyuflturucularla ilgili Eylem Plan› Toplant›s›

Güvenlik ‹flbirli¤i Ziyareti
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A⁄USTOS

EYLÜL

EK‹M

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

06-08 Eylül

06-09 Eylül

06-17 Eylül

07-09 Eylül

09-11 Eylül

19-21 Eylül

20-22 Eylül

20-24 Eylül

20-30 Eylül

20 Eylül-01 Ekim

27 Eylül-15 Ekim

27 Eylül-30 Ekim

28-29 Eylül

01 Ekim-01 fiubat 2005

03-08 Ekim

06-08 Ekim

07-10 Ekim

11-24 Ekim

12 Ekim

12-16 Ekim

17-23 Ekim

17-23 Ekim

17-30 Ekim

19-20 Ekim

26-29 Ekim

27-30 Ekim

27-30 Ekim

16-18 A¤ustos

29-31 A¤ustos

31 A¤ustos-03 Eylül

M›s›r/Kahire

Türkiye/Ankara-‹stanbul

H›rvatistan/Pula

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara

Almanya/Wiesbaden

Pakistan

Slovenya/Bled

Türkiye/Ankara

Almanya

Almanya

Hollanda

Belçika

Japonya

Portekiz

Türkiye/‹stanbul

Polonya

‹sviçre

Almanya-Hollanda

Bulgaristan/Sofya

Almanya

Türkiye/Ankara

Portekiz/Lizbon

Almanya

Almanya

‹ngiltere

Türkiye/Ankara

Fransa/Versay

Hollanda

Suriye/fiam

Yasad›fl› Göçle Mücadele Toplant›s›

Hollanda Heyetinin Ülkemizi Ziyareti

IV. Avrupa Gizli Görevli Faaliyetleri ‹flbirli¤i Grubu Toplant›s›

Filistin - Türkiye ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Türkiye-Tunus Karma Güvenlik Komisyonu 4. Toplant›s›

Almanya-Türkiye ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Güvenlik ‹flbirli¤i Ziyareti

SEDM Güneydo¤u Avrupa Savunma Bakanlar› Semineri

Türkiye-Bulgaristan Ortak Komisyon 6. Toplant›s›

Güvenlik ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Almanya-Türkiye ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Hollanda Gizli Görevli Birimi’ne ‹nceleme Gezisi

Sorgulama Teknikleri Konulu Seminer

Uyuflturucu Suçlar›n›n Kontrolü E¤itim Kursu

Mali Suçlar ve Karaparan›n Aklanmas›yla Mücadele Semineri

Eroin, Kimyasallar ve Karapara ile Mücadele Uluslararas› ‹nisiyatifler
Toplant›s›

Lehçe Dil Kursu

Türkiye-‹sviçre ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Türkiye Organize Suç Gruplar›yla Mücadele Konulu Seminer

Operasyonel Çal›flma ve Bilgi Al›flverifli

Almanya Hedef Arama Birimi ile Karfl›l›kl› Bilgi Al›flverifli

Türkiye-Norveç ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Suç ve Uyuflturucu Arz› ile ‹lgili Veriler Konulu Seminer

Almanya-Türkiye ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Uyuflturucu Kaçakç›l›¤› ile Mücadele Çal›flma Toplant›s›

AG‹S Siber Suçlar E¤itim Program›

Türkiye-Danimarka ‹kili ‹flbirli¤i Görüflmeleri

Uyuflturucu ile Mücadele Staj›

Hollanda’da Faaliyet Gösteren Türk Organize Suç Gruplar› Semineri

Göçmen Kaçakç›l›¤› Toplant›s›
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ARALIK

KASIM

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

04-05 Kas›m

18 Kas›m

18-22 Kas›m

20-24 Kas›m

22-24 Kas›m

22-25 Kas›m

23-26 Kas›m

30 Kas›m-03 Aral›k

09-10 Aral›k

09-12 Aral›k

09-18 Aral›k

19-21 Aral›k

Slovakya/Bratislava

Türkiye/Ankara

Hollanda/Amsterdam

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara

Türkiye/Ankara-‹stanbul

Bulgaristan

Belarus/Minks

Türkiye/Ankara

Mo¤olistan

‹sviçre

Belçika/Brüksel

Türkiye-Slovakya Ortak Komisyon 7. Toplant›s›

Singapur ‹çiflleri Bakanl›¤› Güvenlik Daire Baflkan›’n›n Ülkemizi
Ziyareti

Operasyonel Çal›flma ve Bilgi Al›flverifli

‹talya Mali Suçlar Genel Müdürü’nün Ülkemizi Ziyareti

Frans›z S›n›r Polisi Baflkan›’n›n Ülkemizi Ziyareti

Fransa D›fliflleri Bakanl›¤› Organize Suçlarla Mücadele Genel
Müdürü’nün Ülkemizi Ziyareti

Güvenlik ‹flbirli¤i Ziyareti

Türkiye-Belarus Ortak Komisyon 5. Toplant›s›

Hollanda/Rotterdam Bölge Emniyet Müdür Yard›mc›s›’n›n Ülkemizi
Ziyareti

‹çiflleri Bakan›m›z›n Mo¤olistan Ziyareti

Operasyonel ‹flbirli¤i

S›n›rlar ve Güçler Konusunda Bilgi De¤iflimi Merkezi (CIRESI)
Toplant›s›
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ULUSLARARASI KURULUfiLARLA YÜRÜTÜLEN FAAL‹YETLER

OCAK

fiUBAT

MART

N‹SAN

MAYIS

HAZ‹RAN

1

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

21-23 Ocak

01 fiubat-31 Mart

17-21 fiubat

23-25 fiubat

25-26 fiubat

05 Mart

14-23 Mart

29 Mart-02 Nisan

01-03 Nisan

06-07 Nisan

19 Nisan

28 Nisan-01 May›s

10-14 May›s

12-13 May›s

13-14 May›s

25-27 May›s

30 May›s-11 Haziran

08-27 Haziran

16-17 Haziran

24-25 Haziran

28 Haziran-02 Temmuz

Avusturya/Viyana

Macaristan/ Budapeflte

Portekiz/Lizbon

Türkiye/Antalya

Fransa/Lyon

Türkiye/Ankara

Avusturya/Viyana

Avusturya/Viyana

Romanya/Bükrefl

Fransa/Strasbourg

Türkiye/Ankara

Fransa/Strasbourg

Romanya/Bükrefl

‹rlanda/Dublin

Plonoya/Varflova

Türkiye/‹stanbul

Özbekistan-K›rg›zistan-
Tacikistan

S›rbistan/Karada¤

Moldova/Kiflinev

Rusya/Moskova

H›rvatistan/Pula

Karapara ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Soruflturulmas› Projesi

SECI Kapsam›nda Karfl›l›kl› Bilgi Al›flverifli

EMCDDA  29. RE‹TOX Ulusal Temas Noktalar› Baflkanlar›
Toplant›s›

Terörizm ve S›n›r Aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Uluslararas› ‹flbirli¤i
Çal›fltay›

Köprü Projesi Çal›flma Grubu 7. Toplant›s›

Kitle ‹mha Silahlar› De¤erlendirme Toplant›s›

Uyuflturucu Maddeler Komisyonu  47. Toplant›s› 

Arama Ekipmanlar›n›n Kullan›m› Üzerine  Gümrük ve Kolluk
Kuvveti Görevlilerinin E¤itimi Kursu

SECI Uyuflturucu Görev Gücü 7. Toplant›s›

Pompidou Grubu Araflt›rma Stratejik Konferans› 

Kitle ‹mha Silahlar› Toplant›s›

Pompidou Grubu Ceza Adaleti 1. Uzmanlar Forumu

SECI  ‹nsan Ticareti Özel Teknikler E¤itimi

2005 AB Uyuflturucu ile Mücadele Stratejisinin Belirlenmesi
Konferans›

EMCDDA 30. REITOX Ulusal Temas Noktalar› Baflkanlar›
Toplant›s›

UAEA ve TAEK  Bölgesel E¤itim Semineri

UNODC E¤itim Dan›flman› ‹le E¤itim ‹htiyaç Analizi Çal›flmalar›

Soruflturma Sürecinde Geliflmifl Usuller ve Teçhizatlar E¤itim
Program›

SECI ‹nsan Ticareti  9.Görev Gücü Toplant›s› 

Paris Pakt› Yuvarlak Masa Toplant›s›

Radyoaktif Madde Tespit Cihaz› Transferi Projesi E¤iticilerinin
E¤itimi Semineri

BM/UNODC

SECI

AB/EMCDDA

UNODC

INTERPOL

AG‹T

BM/UMK

UAEA

SECI

AK/
POMPIDOU

AG‹T

AK/
POMPIDOU

SECI

AB

AB/EMCDDA

UAEA

BM/UNODC

AG‹T

SECI

BM/UNODC

INTERPOL
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TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

EK‹M

KASIM

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

03-25 Temmuz

05-09 Temmuz

Tacikistan, K›rg›zistan,
Kazakistan

Avusturya/Viyana

NATO

UAEA

B‹OEM S›n›r Güvenli¤i E¤itim Programlar›

Uluslararas› Atom Enerjisi Ajans› E¤itim Program›

12-23 A¤ustos

21-27 A¤ustos

29-31 A¤ustos

Hollanda

Tacikistan

Ürdün/Amman

Pompidou Grubu E¤itim Bursu

Uyuflturucu Kontrol Koordinasyon Birimi Ulusal Temas Noktalar›
Toplant›s›

UNODC-INCB Ara Maddelerin Kontrolü Semineri

AK/
POMPIDOU

E‹T-DCCU

BM/UNODC

08-24 Eylül

21-23 Eylül

S›rbistan-Karada¤

Romanya/Poiana Braflov

Soruflturma Sürecinde Geliflmifl Usuller ve Teçhizatlar E¤itim
Program›

SECI ‹nsan Ticareti 11. Görev Gücü Toplant›s›

AG‹T

SECI

10-18 Ekim

11-15 Ekim

12 Ekim

19-22 Ekim

26-29 Ekim

28 Ekim

Hollanda-Belçika

‹ran/Kifl Adas›

Avusturya/Viyana

Romanya/Bükrefl

Lübnan/Beyrut

Belçika/Brüksel

Matra Projesi Kapsam›nda Çal›flma Ziyareti

Uyuflturucu Talebinin Azalt›m›na ‹liflkin 1. E¤itim Çal›fltay›

Paris Pakt› Dan›flma Kurulu Toplant›s›

UNICRI 1. Bölgesel Çal›flma Toplant›s›

UNODC-OYUTAK 39. Toplant›s›

NRC ‹flbirli¤i Semineri

AB

E‹T

BM/UNODC

BM/UNICRI

BM/UNODC

NATO

03-05 Kas›m

04-05 Kas›m

04-05 Kas›m

16-17 Kas›m

29 Kas›m-03 Aral›k

Portekiz/Libzon

S›rbistan, Karaba¤

Fransa/Strasbourg

Fransa/Lyon

Tayland/Bangkok

EMCDDA 31. REITOX Ulusal Temas Noktalar› Baflkanlar›
Toplant›s›

SECI Uyuflturucuyla Mücadele Görev Gücü 8. Toplant›s›

Pompidou Gurubu 54. Daimi Muhabirler Toplant›s›

‹nterpol 1. Uluslararas› Sentetik Uyuflturucular Konferans›

UNODC 28. Milli Narkotik fiube Müdürleri Toplant›s›

AB/EMCDDA

SECI

AK/
POMPIDOU

INTERPOL

BM/UNODC
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8.BÖLÜM8.BÖLÜM

‹NSAN KAYNAKLARININ GEL‹fiT‹R‹LMES‹‹NSAN KAYNAKLARININ GEL‹fiT‹R‹LMES‹
ve DA‹REM‹Z POL‹T‹KASIve DA‹REM‹Z POL‹T‹KASI

Kurumsal baflar› ve hedeflerin gerçeklefltirilmesi insan kaynaklar›n›n niteli¤ine, say›s›na, yap›lan

iflin niteli¤ine uygun insan seçilmesine ve bu insanlar›n uygun ifllerde istihdam edilmesine ba¤l›d›r. Bu

amaç do¤rultusunda insan kaynaklar›n›n yönetimine, mali ve fiziki kaynaklar›n yönetiminden daha çok

önem vermekteyiz.

“Kurumlar›n varl›k sebebi insand›r”. anlay›fl› içerisinde olan Baflkanl›¤›m›z, yine bu misyonun ger-

çeklefltirilmesinin de kendi insan kayna¤›na ba¤l› oldu¤unun bilincindedir. Yapt›¤› ifli seven, çevresi ile

iyi iliflkiler kurabilen, kendisi ile bar›fl›k olmay› yaflam felsefesi haline getirebilmifl insanlar›n di¤er insan-

lara faydas› olabilir. Baflkanl›¤›m›z, personeli kazanman›n en geçerli yolu, onu kurumun amaçlar›yla

bütünlefltirmek oldu¤una inanmaktad›r.

Personelin geliflmesi için azami gayret gösteren Baflkanl›¤›m›z, çok h›zl› geliflen ve çeflitlenen, suç

türleri ve suç organizasyonlar› ile daha etkin mücadele edecek  nitelikli personel ihtiyac›n› karfl›lamak

amac›yla 05-16 Nisan 2004 tarihleri aras›nda 160 Polis Memuruna Bursa Polis E¤itim Merkezi Müdür-

lü¤ü’nde Kaçakç›l›k Temel E¤itim Kurs program› uygulam›flt›r. Bu amaçla, Bilgisayar Destekli E¤itim

Merkezlerimizde (B‹DEM) sürekli e¤itim anlay›fl›na dayal› olarak e¤itim faaliyetlerine bafllanm›fl ve B‹-

DEM’lerin bulundu¤u illerimizde görev yapan kurs flartlar›n› haiz personel ile Baflkanl›¤›m›zda görevli

toplam 262 personelin uzaktan e¤itim tekni¤i ile Temel E¤itim Kursu almas› sa¤lanm›flt›r. Bu tür kurs

programlar›yla amaç, personelin genel polislik bilgisi d›fl›nda özel uzmanl›k bilgisi ve becerilerine ka-

vuflmas›n› sa¤lamakt›r. Ayr›ca, TADOC taraf›ndan ulusal e¤itim faaliyetlerinin yan› s›ra uluslararas›

alanda da gerek kendi personelimiz gerekse bölge ülkelerinin personeli e¤itilmektedir.

Konusunda uzmanlaflm›fl, nitelikli personel say›s›n›n art›r›lmas› ve mevcut personelimizin daha ni-

telikli hale getirilmesi amac› ile yo¤un bir flekilde e¤itim çal›flmalar› devam etmektedir.

Grafik: 1
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Baflkanl›¤›m›z, hizmetin etkin, verimli ve ayn› zamanda sürekli olarak yürütülebilmesi için, görev ya-

pan tüm personelimizin; atama ve yer de¤iflikliklerini de kendisi planlamaktad›r.

2004 y›l› Genel Atamalar›’nda birimlerimizde görevli toplam 998 personel atama planlamas›na da-

hil edilmifl ve bunlardan 549 personelin ipkas› verilerek, bulunduklar› illerde hizmetlerinin devam› sa¤-

lanm›flt›r. Atamaya tabi personel içinden 449 personelin planlamas› ve yeni istihdamlar› gerçeklefltiril-

mifltir.

2004 y›l› içerisinde yap›lan genel atama çal›flmalar›nda personelin yaklafl›k %85’i tercihleri aras›n-

da yer alan  kadrolara planlanarak, atamalar›n›n yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Grafik: 2

Günümüzde kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadelede gerçekten baflar›ya ulaflmak, sürekli ve is-

tikrarl› bir çal›flma gerektirmektedir. Bunun için de, mücadeleci birimlerde görev yapacak olan persone-

lin seçimi ve istihdam› gibi konular›n yan›nda, seçilen ve istihdam edilenlerin de, günün geliflen ve de-

¤iflen koflullar›na göre devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas›, yap›lan mücadelede baflar›ya ulaflmak için flartt›r.

Baflkanl›¤›m›z, uzun süredir bu politikay› kendisine hedef olarak belirlemifl ve titiz bir flekilde uygu-

lamaktad›r.

“Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› Merkez ve Taflra Teflkilat› Kurulufl,

Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i”nin personel istihdam› ile ilgili maddeleri gere¤ince; kaçakç›l›k birim-

lerinde personelin istihdam edilmesi Valili¤in teklifi, Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire

Baflkanl›¤›’n›n uygun görüflü ve Emniyet Genel Müdürü’nün onay› ile olmaktad›r.

Yine, Yönetmeli¤in personel istihdam› ile ilgili maddeleri gere¤ince; birimlerimize yeni atanacak per-

sonel hakk›nda “Aday Belirleme Formu”nun doldurularak Baflkanl›¤›m›za gönderilmesi ve Baflkanl›k-

ça yap›lan araflt›rma ve de¤erlendirme sonucunda, kaçakç›l›k birimlerinde çal›flmas› uygun görülen

personel hakk›nda  al›nan Makam Onay› ile “Kaçakç›l›k  ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri’nde

istihdam edilmesi hükme ba¤lanm›flt›r.

Suç ve suçlulukla etkili ve verimli bir flekilde mücadele edebilmek için, bilgisayar ve yabanc› dil gibi

ça¤›n vazgeçilmez zorunluluklar›  ile kendini donatm›fl, yaln›z bilgi sahibi de¤il, bildiklerini pratik haya-

ta da aktarabilen nitelikli personele ihtiyaç duyulmaktad›r. Kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele,
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adli, idari ve teknolojik alanda nitelikli personel taraf›ndan yürütülmesi gerekli bir görevdir. Bu amaçla,

kaçakç›l›kla mücadele hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir flekilde yerine getirilebilmesi ve birimleri-

mizin vas›fl› personel ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla, istihdam edilecek personel için s›nav sistemi ge-

tirilmesinin faydal› olaca¤› düflünülerek, gerekli çal›flmaya bafllan›lm›flt›r.

‹nsan›n  en önemli kaynak oldu¤unun tart›flmas›z kabul gördü¤ü günümüzde, ‹nsan Kaynaklar› fiu-

be Müdürlü¤ü, personelimizin çal›flma temposunu olumsuz etkileyen unsurlar› azaltmay› ve personeli-

mizin kendisini her f›rsatta gelifltirmeye aç›k olan ve daima baflar›y› hedef alan kifliler olma f›rsat›n› sa¤-

lamay› kendine hedef seçmifltir.

Merkez ve il birimlerinde görev yapan tüm personel, bilimsel çal›flmalarla, halka hizmet yar›fl›nda ç›-

tay› en üst seviyeye getirme arzusunu art›rmay› hedefleyerek, hukuk ve insan haklar›na sayg›l› bir fle-

kilde çal›flmaktad›rlar.

31.12.2004 tarihi itibari ile Merkezde 411, illerde bulunan birimlerimizde de 3573 olmak üzere top-

lam 3983 personel görev yapmaktad›r. Görev yapan bu personelimizin %85’i (3387) Kaçakç›l›k ve Or-

ganize Suçlarla Mücadele branfll›d›r. Kaçakç›l›kla mücadele hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir fle-

kilde yerine getirilebilmesi için birimlerimizde emniyet hizmetleri personelinin yan› s›ra, elektrik mühen-

disi, bilgisayar mühendisi, veteriner vb. personel de görev yapmaktad›r. 

Ayr›ca il birimlerimizde uyuflturucu yakalamalar›nda önemli katk›lar› olan toplam 58 Narkotik Detek-

tör Köpek ‹darecisi görevlerini 32 il ve 8 ilçede sürdürmektedir.

Grafik: 3

Toplam 80 ilimizde Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube Müdürlü¤ü, ‹stanbul ‹limizde Mali, Narkotik

ve Organize Suçlar fiube Müdürlükleri ve 28 ilçemizde ise Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar Grup Amir-

likleri bulunmaktad›r. 
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Turizm sezonunda nüfusu afl›r› artan yörelerimizde görev yapan Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar

Grup Amirliklerimize personel takviyesi yaparak mücadeleyi en üst seviyeye ç›kartmak için, 2004 y›l›

turizm sezonunun bafllang›c›ndan itibaren  Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkan-

l›¤›’ndan ve di¤er ‹l Kaçakç›l›k birimlerimizden konular›nda uzman 8 amir ve 53 memur s›n›f› per-

sonelin, Baflkanl›¤›m›z›n teknik deste¤iyle Bodrum ve Kufladas› Grup Amirliklerimiz’de geçici olarak

görevlendirilmeleri sa¤lanm›flt›r. 

Organize suç örgütlerine yönelik yap›lan baflar›l› operasyonlar sonucunda uyuflturucu maddeler  ve

kaçak mallar›n ele geçirilmesine, yasad›fl›  yollarla ülkemize giren flah›slar›n s›n›r d›fl› edilmesine, bu

konularla ilgisi bulunan suç örgütü üyesi kiflilerin yakalan›p adli makamlara teslim edilerek, turizm

sezonunda huzur ve sükun ortam›n›n bozulmas› önlenmifltir.  

Kaçakç›l›k ve Organize Suç Örgütleriyle mücadele, bütün yurt genelinde yap›ld›¤› gibi uluslararas›

düzeyde de artan bir ivmeyle sürdürülmektedir. Bu suç örgütleri ile ilgili olarak istihbari ve operasyonel

çal›flmalar, Baflkanl›¤›m›z koordinesinde, ‹l Birimlerimiz ile yürütülmektedir. 

fiekil: 1
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Böyle yo¤un ifl hacmi içerisinde, mesai saati gözetmeksizin, büyük fedakarl›klara katlanarak özverili

bir flekilde görevlerini yapmakta olan personelimiz 2004 y›l› içerisinde birçok Maafl Taltifi, Takdirname

ve Teflekkürname ile ödüllendirilmifltir. 

Baflkanl›¤›m›z, il birimlerinde görev yapmakta olan tüm branfll› personelin, birimlerimizde istih-

damlar›n›n sa¤lanmas› için ‹l Emniyet Müdürlükleri ile koordineli olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

Baflkanl›¤›m›z ile ‹l Birimleri’nde çal›flan personelin, sorunlar›n›n çözümlenmesi için günün her

saatinde Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤›’na gelerek görüflmeleri sa¤lan-

maktad›r.

Her türlü sorun ve öneri ile ilgili olarak personelimizin;

Baflkanl›¤›m›za gelerek görüflebilecekleri gibi, 0 (312) 412 70 50 - 52 numaral› telefonla irtibat

kurabilmeleri de mümkündür.  



190

KAYNAKÇA

CND (Commission on Narcotic Drugs). (2005). World Drug Situation- Documents for  48. Annual

Meeting, Vienna 

DO⁄AN, Y. ve ARIKAN, A. (1998). Madde Kullan›m› ve Ba¤›ml›l›¤› ile Mücadele E¤itim Program› Ön

Raporu. Ankara: T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›.

EVREN, C. ve ÇAKMAK D. (2002) Damar Yolu ile Eroin Kullananlarda Enjektör Paylafl›m› ve ‹liflkili

Özellikler. Ba¤›ml›l›k Dergisi, 3:1 

GÜMÜfi, Ö. ve Di¤erleri. (2002). Alkol ve Eroin Ba¤›ml›lar›n›n Ailelerindeki Psikososyal ve Ekonomik

Zorluklar›n Araflt›r›lmas›. Ba¤›ml›l›k Dergisi, 3:3

KAYA N. ve Ç‹LL‹ A. S. (2002). Üniversite Ö¤rencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤›n›n 12

Ayl›k Yayg›nl›¤›. Ba¤›ml›l›k Dergisi, 3:2 

KÖKNEL, Ö. (2001). Ba¤›ml›l›k Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤›. Ba¤›ml›l›k Dergisi, 2:2

MIRSAL H. ve Di¤erleri. (2003) Damar Yolundan Eroin Kullananlarda Hepatit B, Hepatit C ve HIV

Yayg›nl›¤›. Ba¤›ml›l›k Dergisi, 4:1 

Royo-Bordonada MA. ve Di¤erleri. (1997). Drug and alcohol use in Spain: consumption habits, atti-

tudes and opinions. Public Health. 111

T.C. Milli E¤itim Bakanl›¤› (www.meb.gov.tr), E¤itim Kademelerine Göre Okul, Ö¤renci ve Ö¤retmen

Say›lar›nda Art›fl ‹statisti¤i 2004, (Eriflim Tarihi: 01. fiubat. 2005)

Türk Psikologlar Derne¤i Raporu. (2002). Türkiye’de Madde Kullan›m› ve Ba¤›ml›l›¤› Profili Araflt›rmas›

(Nihai Rapor), Ankara

UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime). (1). (2004). World Drug Report, Vienna 

UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime). (2). (2004/2). Biennual Drug Seizure Reports,

Vienna 

UNODC (United Nations Office of Drugs and Crime). (3). (2004). Afghanistan Opium Survey, Illicit Crop

Monitoring Reports, Vienna

YILMAZ, M. (2004). Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› 2003 Raporu, Ankara.


