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*Türkiye’ye ait I. bölümde yer alan uyuflturucu madde yakalama rakamlar› Türkiye genelini yans›t›rken, di¤er bölümler de yer alan rakamlar polis birimlerinin yakalama rakamlar›n› yans›tmaktad›r.

**Bu bölümde yer alan di¤er ülkelere ait uyuflturucu madde yakalama rakamlar›nda, UNDOC 2006 dünya uyuflturucu raporunda, 2005 ve 2006 yakalama rakamlar› yer almad›¤›ndan en güncel olarak 2003 ve 2004 yakalama

rakamlar› baz al›nm›flt›r. 

2006 YILI UYUfiTURUCU MADDE OLAYLARININ 
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹*

1. 2006 YILI  BÖLGEM‹ZDEK‹ GENEL UYUfiTURUCU TRENDLER‹**

Ülkemiz bulundu¤u co¤rafya itibariyle, eroin, afyon, bazmorfin, esrar, kokain ve sentetik
uyuflturucu maddeler ile bu uyuflturucu madde imalinde kullan›lan ara kimyasal maddelerin
kaçakç›l›¤›ndan, kullan›m›ndan ve imalinden etkilenmektedir. 

Ülkemizi etkileyen afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin (eroin, afyon ve bazmorfin)
kayna¤›n›, 2005 y›l›nda dünya genelindeki yasad›fl› afyon üretiminin %89’nu karfl›layan Afga-
nistan oluflturmaktad›r. Afganistan’da 2001 y›l›ndan beri ilk defa 2005 y›l›nda, önceki y›llara
göre yasad›fl› haflhafl bitkisi ekiminde ve afyon üretiminde düflüfl meydana gelmifltir. 2006 y›-
l›nda ise haflhafl ekim alan› olarak %59’luk, afyon üretim miktar› olarak da %49’luk bir art›fl
meydana gelmifltir. 

Grafik-1 Afganistan’daki Yasad›fl› Haflhafl Bitkisi Ekimi ve Afyon Üretimi Miktarlar›

UNODC 2006 Y›l› Dünya Uyuflturucu Raporu’na göre, Afganistan’daki afyon üretim mer-
kezlerinin güneye kaymas›, 2005 y›l›nda Afganistan’a komflu olan ülkelere yönelik afyon ve
eroin kaçakç›l›¤› metotlar›n›n fleklini etkilemifltir. Kuzey Do¤u Afganistan’da afyon üretiminin
azalmas›, Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›n›n azalmas›na
sebep olmufltur. Ayn› flekilde, Do¤u Afganistan’da da afyon üretiminin azalmas›, Pakistan’a
do¤ru giden afyon türevi miktar›n› da azaltm›flt›r. Bununla birlikte, ‹ran’a do¤ru gerçeklefltiri-
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len afyon türevleri kaçakç›l›¤› artmaya devam etmifltir (2004 y›l›nda Afganistan’dan ç›kan af-
yon türevlerinin %40’› ‹ran üzerinden geçerken, 2005’te bu oran %60’a yükselmifltir). ‹ran’a
ulaflan afyon türevi uyuflturucu maddelerin Balkan Rotas› üzerinden sevk edildi¤i gibi Hazar
Denizi, Rusya ve Ukrayna üzerinden de sevk edildi¤i tespit edilmifltir. 

Nitekim ülkemiz taraf›ndan sa¤lanan bilgi deste¤i ve analizler do¤rultusunda ‹ran ve Uk-
rayna ile müfltereken gerçeklefltirilen çal›flmalar neticesinde, ‹ran, Hazar Denizi ve Rusya üze-
rinden Ukrayna’ya giden bir TIR arac›na yönelik olarak 2006 y›l› Aral›k ay›nda, Ukrayna’da
gerçeklefltirilen operasyonda 46 kg eroin maddesi yakalanm›flt›r. 

Global seviyede 2004 y›l› afyon türevleri yakalamalar› 2003 y›l›na oranla %9 artarak 120 to-
na ulaflm›flt›r. Art›fllar özellikle %109 gibi güçlü bir art›flla Güney-Do¤u Avrupa’da gerçeklefl-
mifltir. Bu durumda bir bak›ma Balkan rotas›ndaki uyuflturucu trafi¤inin devam etti¤ini gös-
termektedir. Bu güzergah üzerinde bulunan ülkemizin son y›llarda gerçeklefltirdi¤i ve 2006 y›-
l›nda zirveye ulaflt›¤› yüksek miktarl› eroin maddesi yakalamalar›n›n bu durum üzerinde etki-
li oldu¤u de¤erlendirilmelidir. 

‹ran’da, afyon ve türevi uyuflturucu maddelerden afyon ve bazmorfinde önemli miktarlar-
da yakalama gerçeklefltirilirken, ülkemizde eroinin afyon ve bazmorfine oranla çok daha faz-
la yakalanmas›, ‹ran’a gelen afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin bir k›sm›n›n, yeni bir gü-
zergah olarak, henüz devlet otoritesinin tam olarak sa¤lanamad›¤› Kuzey Irak’a ve oradan da
Ortado¤u ülkeleri üzerinden deniz yoluyla Avrupa ülkelerine geçen bir güzergah›n var oldu-
¤u düflüncesini akla getirmektedir. 

UNODC 2006 Y›l› Dünya Uyuflturucu Raporuna göre, 2004 y›l›nda ortaya ç›kart›lan 787
adet imalathanenin %57’si Rusya’da, %24’ü Moldova’da ve %16’s› Afganistan’da ortaya ç›kar-
t›lm›flt›r. Moldova’da ortaya ç›kart›lan imalathanelerin ço¤unda asitlenmifl afyon üretilirken,
Afganistan ve Rusya’daki imalathanelerde bafll›ca eroin ve afyon üretilmektedir. Daha az sa-
y›da imalathane ise Kolombiya (6), Avustralya (5), Hindistan (3), Myanmar (2), Belarus (1),
Hong Kong (1), Meksika (1) ve Türkiye (1) gibi ülkeler taraf›ndan ortaya ç›kart›lm›flt›r.

Nitekim ülkemizdeki imalathanelerin say›s› son y›llarda gösterilen kararl› mücadelenin ne-
ticesi olarak h›zla düflmüfl ve yok denecek kadar az seviyelere gelmifltir. 

1992/93 y›llar›nda ülkemizdeki afyon ve türevi yakalamalar›n›n % 56’s›n› morfin oluflturur-
ken, bu oran 2000-2004 y›llar› aras›nda %35’e düflmüfltür. Son iki y›la bak›ld›¤›nda ise bu oran
2005 y›l›nda %2, 2006 y›l›nda %6 olarak gerçekleflmifltir. Bu bilgiler de, ülkemizdeki eroin üre-
timinin neredeyse yok denecek kadar  azald›¤›n› do¤rulamaktad›r.

Balkan rotas› üzerinde bulunan ülkelerin 2004 y›l›nda yakalad›klar› toplam eroin miktar›
2003 y›l›ndaki toplam miktara göre %52,6 artm›flt›r. Balkan rotas› üzerinde bulunan ülkemiz,
bu rota üzerinde bulunan ülkeler taraf›ndan yakalanan toplam eroinin, 2003 y›l›nda %46,3’ünü,
2004 y›l›nda %57’sini ve 2005 y›l›nda %52,6’s›n› tek bafl›na yakalam›flt›r. (Tablo-1) Balkan Ro-
tas›nda bulunan ülkemizden sonraki güzergah ve hedef ülkelerin eroin maddesi yakalamalar›-
n›n, ülkemiz eroin maddesi yakalamalar› ile paralellik göstermemesi de üzerinde düflünülme-
si gereken bir noktad›r. Dolay›s›yla 2006 y›l›nda ülkemizde gerçeklefltirilen rekor miktarda ero-
in yakalamas›, ülkemizin Balkan Rotas›ndaki konumuna çok daha objektif bir gözle bak›lmas›
ve mücadele bak›m›ndan da fark›n›n görülmesi gerçe¤ini ortaya koymaktad›r.
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Grafik-2’de yer alan eroin maddesi yakalama rakamlar›ndan da anlafl›laca¤› üzere, 2005 y›-
l›nda ülkemiz taraf›ndan, hemen hemen AB ülkelerinin tamam› kadar eroin maddesi yakala-
mas› gerçeklefltirilmifltir. 

2006 y›l›nda da ülkemiz taraf›ndan 10.3 ton eroin maddesi ele geçirildi¤i göz önüne al›n-
d›¤›nda ve AB ülkelerinin 2006 y›l›nda yapt›¤› yakalamalar ortaya ç›kt›¤›nda tablo daha da
netleflecektir. 

1 SECI 2005 Raporu

Tablo-1 Balkan Rotas› Üzerinde Bulunan Ülkelerdeki Eroin Maddesi Yakalama Miktar› 

Grafik-2 Y›llara Göre Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Yakalanan Eroin Maddesi Miktar› (Kg)
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Kuzey Karadeniz Rotas› üzerinde bulunan ülkelerin 2004 y›l›nda yakalad›klar› toplam ero-
in miktar›n›n 2003 y›l› toplam yakalama miktar›na göre sadece %2 artmas› düflündürücüdür.
(Tablo-2)

Tablo-2 Kuzey Karadeniz Rotas› Üzerinde Bulunan Ülkelerdeki Eroin Maddesi Yakalama Miktar› 

Balkan ve Kuzey Karadeniz rotalar› üzerinde bulunan ve Tablo-1 ile Tablo-2’de yer alan ül-
kelerin, 2003 ve 2004 y›llar› eroin maddesi yakalama miktarlar›n›n toplam›na bak›ld›¤›nda,
2003 y›l› yakalama miktarlar›n›n hemen hemen ayn› oldu¤u, 2004 y›l›nda ise Balkan Rotas›n-
da yakalanan eroin maddesi miktar›n›n Kuzey Karadeniz Rotas›nda yakalanan eroin maddesi
miktar›na göre %50,4 daha fazla oldu¤u görülmektedir. Söz konusu fark›n temel sebebinin,
ülkemizin tek bafl›na 2004 y›l›nda bir önceki seneye göre %88 gibi büyük bir art›flla gerçeklefl-
tirdi¤i rekor yakalamadan kaynakland›¤› aflikard›r. Üstelik 2006 y›l›nda 10.3 ton gibi tüm za-
manlar›n rekor seviyesinde eroin maddesi ele geçirilmesi de mücadelemizdeki kararl›l›¤›n
göstergesi olarak kabul edilmelidir. 

Sonuç olarak; Kuzey Karadeniz Rotas›n›n da en az Balkan Rotas› kadar uyuflturucu madde
kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlarca kullan›ld›¤› ülkemiz taraf›ndan de¤erlendirilmektedir.
2006 y›l›nda Afganistan’daki afyon üretiminde bir önceki seneye oranla %49 gibi yüksek bir
art›fl olmas› da göz önüne al›nd›¤›nda, gerek Kuzey Karadeniz güzergah› üzerinde bulunan
gerekse Balkan güzergah› üzerinde yer alan ülkelerin bu konu üzerinde hassasiyetle durma-
lar›n›n ve gereken tüm tedbirleri zaman kaybetmeksizin en k›sa sürede almalar›n›n gereklili-
¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

Afganistan’da uyuflturucu ekonomisinin geliflimi, çok dilli ve etnik yap›l› bir toplumun ya-
flad›¤› bir bölge üzerinde kurulan bu ülkede devlet otoritesinin bir türlü oturtulamay›fl›, ara-
l›ks›z devam eden çat›flmalar›n sa¤l›kl› bir piyasa ekonomisinin oluflumu için temel flart olan
ekonomik ve zirai altyap›n›n oluflumuna izin vermemesi, tar›m ve sanayinin az geliflmifl oldu-
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¤u bu atmosferde uluslar aras› talebin fazla arz›n ise s›n›rl› olmas› sebebiyle çok karl› bir ifl ko-
lu haline gelen uyuflturucu madde üretim ve ticaretinin genifl halk kitleleri taraf›ndan hayat›n
idamesi noktas›nda do¤al bir ifl olarak benimsenmesi süreçleriyle yak›ndan iliflkilidir. 

Amerika Birleflik Devletleri’nde vuku bulan 11 Eylül terör sald›r›lar› sonras› geliflen siyasal
ve askeri sürecin bir parças› olarak Taliban rejiminin y›k›lmas›n›n ard›ndan görünen odur ki,
uluslararas› iliflkilerin hakim gücü Amerika Birleflik Devletleri ile bölge devletleri, Afganis-
tan’daki siyaset ve ekonominin normalleflmesi ve bu çerçevede uyuflturucu ekonomisinin de
y›k›lmas› amaçlar› üzerinde ittifak etmifl bulunmaktad›rlar. Uyuflturucu ticaretinin sekteye u¤-
rat›lmas› hedefinin gerçeklefltirilmesi için yap›lmas› gerekenler aras›nda do¤al olarak ilk s›ra-
da haflhafl ekimi ve afyon, bazmorfin ve eroin üretimi yap›lan alanlar üzerinde devlet otorite-
sinin kesin ve etkin olarak tesisi yer almaktad›r. Bu süreç içerisinde, özellikle haflhafl ekimi ya-
p›lan yerler baflta olmak üzere, Afgan vatandafllar›n›n geçimlerini idame ettirebilmeleri için al-
ternatif zirai ürünleri üretebilmelerinin teflvikinin sa¤lanmas› flartt›r. Çiftçiler için kredi sa¤lan-
mas›, topraks›z olanlar için arazi tahsisleri, alternatif tar›msal ürünlerin yetifltirilmesi ve pazar-
lanmas› noktalar›nda dan›flmanl›k hizmetlerinin verilmesi, legal ticaretin teflvik edilebilmesi
için ihtiyaç duyulan makro-ekonomik üstyap› ve altyap› çal›flmalar›n›n fonksiyonel bir banka-
c›l›k sisteminin kurulmas›, parasal dengelerin sa¤lanmas›, ulafl›m ve iletiflim sektörlerinin ge-
liflimi vs. tamamlanmas›, güvenlik kuvvetlerinin bölgedeki di¤er devletlerin kolluk kuvvetle-
riyle iflbirli¤i içerisinde uyuflturucu üretim ve kaçakç›l›¤›yla etkin ve tarafs›z bir flekilde müca-
dele edebilecek bir potansiyele ulaflt›r›lmas› dolayl› ve dolays›z teflvik yöntemlerine örnektir.
Bu noktada en önemli amaçlardan biri legal olarak üretilecek zirai ürünlerin fiyatlar›n›n afyon
fiyatlar› seviyesine çekilebilmesi olmal›d›r. Haflhafl ekimi ancak bu sayede halk›n gözünde ti-
cari de¤erini kaybedebilir. Bu amaca ulafl›labilmesi için de kapsaml› bir mücadele çerçevesin-
de uyuflturucu üretim ve trafi¤ine sürekli darbeler vurulabilmesi birincil öneme haizdir. 

Afganistan’da uyuflturucu ekonomisinin devam etmesi hem komflu ülkeler hem de gelifl-
mifl ülkelerde uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› ile ba¤›ml›kla ba¤lant›l› suçlar›n ve AIDS gibi sa¤l›k so-
runlar›n›n yayg›nlaflmas›na, ekonomik yat›r›mlar ve sosyal geliflme yolunda çok daha verimli
ifllere kanalize edilebilecek büyük miktarlarda paralar›n uyuflturucu maddelerin temini için is-
raf edilmesine, ülke ekonomilerine büyük miktarlarda kara para girifliyle birlikte piyasalarda-
ki dengelerin bozulmas›na ve ekonomik ve siyasal hayatta haks›z rekabetin ortaya ç›k›fl›na se-
bebiyet vermektedir. Bu çerçevede Afganistan’daki uyuflturucu probleminin ortadan kald›r›l-
mas› yaln›z Afganistan’› de¤il, uyuflturucu tüketimi ve beraberinde getirdi¤i sorunlardan etki-
lenen tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, mevcut haliyle Afganistan’›n k›sa vade-
de kendi dinamikleriyle aflmas› mümkün gözükmeyen siyasal, sosyal ve ekonomik problem-
lerinin çözümüne uluslar aras› camian›n her türlü deste¤i vermesi flartt›r. ‹çlerinde Türkiye’nin
de yer ald›¤›, transit ülke olarak nitelendirilen devletler, topraklar› üzerinden yap›lan uyufltu-
rucu trafi¤i ile mücadelede ne kadar baflar›l› olursa olsun, Afgan uyuflturucu ekonomisinin te-
melinde yatan nedenler ciddiyetle ele al›nmad›¤› ve tüketici ülkelerde de uyuflturucu madde-
lere olan talep devam etti¤i sürece uyuflturucu ak›fl›n›n devam edece¤i aflikard›r. 
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UNODC 2006 Y›l› Dünya Uyuflturucu Raporu’na göre, dünyada yaklafl›k 16 milyon insan,
di¤er bir deyiflle 15-64 yafl aras› dünya nüfusunun %0.4’ü afyon ve türevleri kullan›c›s›d›r. Af-
yon ve türevi uyuflturucular› kullanan 16 milyon insan›n %70’i eroin kullan›c›s›d›r. Ancak bu
oranlar bölgelere göre de¤iflmektedir. Afrika’da rapor edilen afyon ve türevi kullan›c›lar›n›n
tamam› eroin kullan›c›s›d›r. Asya’da ise afyon ve türevi kullan›c›lar›n›n %64’ü eroin kullan›c›-
s›d›r.

Dünya pazar›nda ifllenmemifl (marijuana) ve ifllenmifl (toz) esrar olmak üzere iki çeflit es-
rar üretilmektedir. Tüm uyuflturucu yakalamalar› de¤erlendirildi¤inde, dünyada en çok, ifllen-
memifl ve toz halde esrar kaçakç›l›¤› yap›ld›¤› görülmektedir. 

Toz esrar maddesi dünya genelinde 40 farkl› ülkede üretilmektedir. Bu ülkelerden Fas, Af-
ganistan ve Pakistan en önemli toz esrar maddesi üreticisidir. 

Kenevir bitkisi hemen hemen her ülkede yetifltirilmekte, geliflmifl ülkelerde ise ev gibi ka-
pal› alanlarda kenevir bitkisi üretimi yayg›nlaflmaktad›r. Di¤er yasad›fl› uyuflturucular›n aksi-
ne esrar kullan›c›lar› kendi maddelerini üretebildikleri için kenevir bitkisi üretimi çok yayg›n
ve da¤›n›kt›r. Çok az say›daki devlet kendi ülkesindeki kenevir bitkisi ekimi ve bu alanlardan
elde edilen uyuflturucu miktar›yla ilgili kesin bilgi verebilmektedir.

Bir çok Avrupal› kullan›c› toz esrar› ifllenmemifl (marijuana) esrara tercih etmektedir. An-
cak bu, birçok pazarda de¤ifliklik göstermektedir. Örne¤in Hollanda, kapal› ortamlarda kene-
vir bitkisi yetifltirme konusunda öncü olmufl ve günümüzde en az 20 Avrupa ülkesi için çok
önemli bir uyuflturucu madde kayna¤› olmufltur. Do¤u Avrupa’da ise Arnavutluk benzer bir
rol oynamaktad›r. Ayn› flekilde bölgedeki en az 12 ülkeye hem ifllenmemifl hem de toz esrar
tedariki sa¤lad›¤› de¤erlendirilmektedir. Ama yine de toz esrar kaçakç›l›¤›n›n büyük ço¤unlu-
¤u Avrupa’ya Fas’tan yap›lmaktad›r. Afganistan, afyon tarlalar›n›n yan›nda yetifltirdi¤i kenevir
bitkisiyle dünyada ikinci büyük toz esrar üreticisidir.

Geçmifl y›llarda ülkemizde, Afganistan, ‹ran, Lübnan ve Arnavutluk menfleli esrar madde-
si yakalanm›flt›r. Bu durumdan da ülkemizin, hem do¤usundan hem de bat›s›ndan gelen es-
rar maddesi kaçakç›l›¤›ndan etkilendi¤ini görmekteyiz. 

Ülkemizde, 2006 y›l›nda yakalanan esrar maddesi miktar›nda 2005 y›l›na göre %63’lük bir
art›fl meydana gelmifltir. 2006 y›l›nda ülkemize yurtd›fl›ndan getirildi¤i tespit edilen 77 kilo 665
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gram esrar maddesinin; 32 kg’›n›n Irak’tan, 40 kilo 456 gram›n›n ‹ran’dan, 1 kilo 829 gram›n›n
Afganistan’dan ve 3 kilo 380 gram›n›n Makedonya’dan getirildi¤i tespit edilmifltir.  

UNODC verilerine göre, 15-64 yafl aras› dünya nüfusunun %4’üne denk gelen yaklafl›k 162
milyon insan›n esrar kulland›¤› tahmin edilmektedir. Esrar kullan›m›, Asya bölgesinde nüfusa
oranla en az yayg›nl›k gösterdi¤i ifade edilse de bu bölgedeki 52 milyon kullan›c›yla dünya
genelindeki toplam kullan›c›lar›n üçte birini oluflturmaktad›r.

Dünya genelinde kokain maddesi Bolivya, Kolombiya ve Peru’da üretilmekte ve bu ülke-
lerden tüm ülkelere da¤›t›m› yap›lmaktad›r. 1998-2001 döneminde kokain maddesi üretimi-
nin artt›¤›, 2002-2003 döneminde ise kokain maddesi üretiminin azald›¤› ve 2004 y›l›ndan iti-
baren yine kokain maddesi üretiminin azda olsa artmaya bafllad›¤› görülmektedir. 

Dünya genelinde kokain üretimi ayn› kalmas›na ra¤men kokain yakalamalar› artm›flt›r. Po-
tansiyel kokain üretimi 2005 y›l›nda 910 tona ulaflm›flt›r. Latin Amerika bölgesinde üretilen ko-
kain maddesi ABD ve Avrupa ülkelerini hedef almaktad›r. Kokain maddesi Avrupa’ya ‹span-
ya, Portekiz ve Hollanda üzerinden girifl yapmaktad›r. 2004 y›l›nda ‹spanya’da 33.135 kg, Hol-
landa’da 12.387 kg, Portekiz’de 7.422 kg, ‹ngiltere’de 7.060 kg, Yunanistan’da 5.400 kg, Fran-
sa’da 4.502 kg, ‹talya’da 3.583 kg, Belçika’da 3.541 kg ve Almanya’da 971 kg kokain maddesi
yakalanm›flt›r. 

Ayr›ca Ülkemiz ve Rusya’n›n da içinde oldu¤u Do¤u ve Güneydo¤u Avrupa’da 2004 y›l›n-
da yakalanan kokain miktar› 296 kg’d›r. En çok yakalamay› 126 kg. ile ülkemiz yaparken, ül-
kemizi 93 kg. ile Rusya takip etmifltir. 

2006 y›l›nda ülkemizde iki önemli kokain maddesi yakalamas› gerçeklefltirilmifltir. Bu ope-
rasyonlardan;

2006 y›l› fiubat ay›nda ‹stanbul’da ele geçirilen 42 kg. kokain maddesinin, Bolivya’dan
‹ran’a deniz yoluyla sevk edildi¤i ve ‹ran’da kokain maddesinin eroin maddesi ile takas yap›l-
mak istendi¤i anlafl›lm›flt›r. 

2006 y›l› Ekim ay›nda yine ‹stanbul’da ele geçirilen 14 kg. kokain maddesinin; Venezüella’dan
Bulgaristan’a deniz yoluyla sevk edildi¤i daha sonra karayoluyla ülkemize getirildi¤i ve ülke-
mizdeki al›c›lar›n›n Lübnan uyruklu flah›slar oldu¤u tespit edilmifltir. 
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Dünya genelinde kokain kullan›m› hafif bir düflüfl e¤ilimi gösterse de, UNODC ‹cra Direk-
törü taraf›ndan 2 Kas›m 2006 tarihinde Londra’da yap›lan bir konuflmada; Avrupa’n›n, kokain
konusunda bir krizin efli¤inde oldu¤unu ve bu sorunun sadece bir tak›m uyuflturucu ba¤›m-
l›s› medyatik insanlar›n sorunu olmad›¤›n›, bunun ötesinde bir çok Avrupa ülkesini etkileyen
önemli bir kriz oldu¤unu ifade etmifltir. 

UNODC 2006 Y›l› Dünya Uyuflturucu Raporu’na göre, kokain maddesinin 15-64 yafllar›
aras› dünya nüfusunun %0,3’ü yada di¤er bir ifadeyle 13 milyon insan taraf›ndan kullan›ld›¤›
de¤erlendirilmektedir.    

Amfetamin tipi uyar›c›lar (ATS), amfetaminleri (amfetamin, metamfetamin), ecstasy
(MDMA ve ilgili maddeleri) ve di¤er sentetik (methcathinone, phentermine, fenetylline) uya-
r›c›lar› kapsamaktad›r. UNODC’nin dünya genelindeki ATS üretimi için tahmini 2004 y›l› için
yaklafl›k 480 tondur.

2004 y›l›nda dünya genelindeki ecstasy yakalamas› 8 tonu aflm›flt›r. En çok ecstasy üretimi-
nin ve yine en çok ecstasy yakalamas›n›n (%53) yap›ld›¤› yer Avrupa’d›r. Tüm ecstasy yakala-
malar›n›n %20’den fazlas› Kuzey Amerika’da gerçekleflmifltir. En çok ecstasy yakalamalar› s›-
rayla Kanada, Belçika, Avustralya, Hollanda ve ‹ngiltere’de yap›lm›flt›r.

2005 ve 2006 y›llar›nda ülkemizde meydana gelen sentetik uyuflturucu madde (captagon
ve ecstasy toplam›) olaylar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; 2006 y›l›nda yakalanan madde miktarlar›nda
%71,9’luk, meydana gelen olay say›s›nda %16,5’lik, yakalanan flüpheli say›s›nda ise %12,5’lik
art›fl meydana gelmifltir. 

Ülkemiz aç›s›ndan, uyuflturucu madde kaçakç›lar› taraf›ndan gerçeklefltirilen ecstasy mad-
desinin kaçakç›l›¤›, captagon maddesi kaçakç›l›¤›n›n aksine iç tüketime yönelik olarak ger-
çeklefltirilmektedir.

Y›llara göre ecstasy maddesinin ülkemizde yakaland›¤› il say›s›na bak›ld›¤›nda; 2002 y›l›n-
da 14, 2003 y›l›nda 21, 2004 y›l›nda 42, 2005 y›l›nda 50 ve 2006 y›l›nda ise 65 ilde yakalama
yap›ld›¤› görülmektedir. Bu durum, ülkemizde ecstasy maddesi kullan›m› ve kaçakç›l›¤›n›n
her geçen y›l h›zl› bir flekilde artt›¤›n›n bir göstergesi olarak de¤erlendirilmektedir. 
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Di¤er yandan yine captagon maddesi kaçakç›l›¤› aç›s›ndan eroin maddesi gibi transit ko-
numda bulunan ülkemiz, 2006 y›l›nda tüm zamanlar›n en yüksek captagon yakalamas›n›
(19.971.625 adet) gerçeklefltirerek, uyuflturucuyla mücadelede madde ayr›m› yapmaks›z›n bu
soruna ne kadar samimi ve ciddi yaklaflt›¤›n› ortaya koymufltur. 

Dünya genelinde 25 milyon insan amfetamin, 10 milyon insan da ecstasy kullanmaktad›r.
Dünya genelindeki amfetamin kullan›c›lar›n›n %60’› Asya’da yaflarken ecstasy kullan›c›lar›n›n
%50’si Bat› Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaflamaktad›r.

Ülkemiz taraf›ndan, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlara karfl› gösterilen
mücadele ayn› kararl›l›kla, ülkemiz insan›na uyuflturucu madde sa¤layan, satan, kullanmaya
al›flt›ran, teflvik eden veya özendiren ülke içi uyuflturucu flebekelerine (sokak sat›c›lar›na) kar-
fl› projeli çal›flmalar yap›larak da gösterilmektedir. Modern polis teknik ve taktikleri kullan›la-
rak gerçeklefltirilen bu projeli çal›flmalarla, organizasyonun deflifre edilerek (uyuflturucu mad-
de sat›c›s›, organizatörü, temin edicisi, finansörü, nakliyecisi) suçlular›n adli makamlara sevk
edilmesi sa¤lanmaktad›r. 

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›nda transit ve hedef konumda olan ülkemiz, özellikle son iki
y›lda bu alanda geliflmifl risk analizi, profilleme yöntemleri ve modern polis teknik ve taktik-
lerini içeren yat›r›mlar yoluyla, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›na karfl› mücadelesini daha yay-
g›n ve profesyonel bir hale getirmifl ve bunun bir neticesi olarak, her y›l rekor seviyelerde ya-
kalamalar gerçeklefltirirken hem ulusal hem de uluslararas› seviyede faaliyet gösteren uyufltu-
rucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n çökertilmesini sa¤lam›flt›r. 
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2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

2.1. Afyon ve Türevleri

Ülkemizde yakalanan afyon ve türevi uyuflturucu madde miktar›nda 2004 y›l›na kadar ar-
t›fl görülmektedir. 2004 y›l›na göre 2005 ve 2006 y›llar›nda yakalanan madde miktar›nda dü-
flüfl olurken, 2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre %18,2’lik art›fl olmufltur. (Grafik-3) 2004 y›l›ndaki
yüksekli¤in sebebi ise önceki y›llarda ülkemize getirilen ve bir seferde yakalanan 4410 kg.
bazmorfin maddesidir. 

Grafik-3 Y›llara Göre Yakalanan Afyon ve Türevleri Uyuflturucu Madde Miktar› Da¤›l›m›

Grafik-4 Afyon ve Türevleri Uyuflturucu Madde Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda Yakalanan 
fiüphelilerin Y›llara Göre Da¤›l›m›

2006 y›l›nda yakalanan afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin %2,7’sini afyon, %6’s›n›
bazmorfin ve %91,3’nü eroin maddesi oluflturmaktad›r. Ülkemizde yakalanan afyon ve türevi
uyuflturucu maddelerin içerisinde eroinin %90’lar düzeyinde olmas›, Güneybat› Asya kaynak-
l› afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin ülkemize eroin formunda geldi¤ini göstermektedir. 
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Afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin yakalanma miktar›nda 2004 y›l›ndan itibaren bir
düflüfl görülse de, bu maddelere ait operasyon say›s›nda ve bu operasyonlarda yakalanan
flüpheli say›s›nda 2003 y›l›ndan itibaren sürekli bir art›fl oldu¤u görülmektedir. 2006 y›l›ndaki
art›fl 2005 y›l›na göre operasyon say›s›nda %28 ve yakalanan flüpheli say›s›nda %51,8 olarak
gerçekleflmifltir. 

Tablo-3 2006 Y›l›nda Yakalanan Afyon ve Türevleri Uyuflturucu Maddelerin ‹llere Göre 
Da¤›l›m›

2006 y›l›nda, afyon ve türevleri uyuflturucu maddelerin yakaland›¤› illere bak›ld›¤›nda, bu
illerin afyon ve türevi uyuflturucu maddelerin girifl noktas›n› oluflturan ve ‹ran’a komflu olan
illerimiz ile ülkemiz üzerinden Avrupa ülkelerine ç›k›fl yap›lan illerimiz ve yurtiçi güzergah
üzerinde bulunan illerimiz oldu¤u görülmektedir. 

Balkan rotas› üzerinde bulunan ülkemizin, afyon ve türevleri uyuflturucu maddelerin ka-
çakç›l›¤›n› yapan organizasyonlara yönelik olarak gerçeklefltirmifl oldu¤u planl› ve projeli ça-
l›flmalar neticesinde;

• Organizasyonlar›n, afyon ve türevleri uyuflturucu maddeleri ülkemize ‹ran’a s›n›r kom-
flusu olan Hakkari, Van ve A¤r› illerimizi kullanarak soktuklar›, 

• Afyon kaçakç›l›¤› olaylar›nda büyük oranda kargo yönteminin kullan›ld›¤›,

• Organizasyonlar›n, uyuflturucu naklini araç ile yapmalar› durumunda araçlara el konul-
mas›ndan do¤acak zararlar›n› en aza indirgemek için kiral›k araç kulland›klar›,

• Ülkemize girifl yapan eroin maddesinin ‹stanbul ilimize zaman zaman Karadeniz sahil fle-
ridi üzerinden tafl›nd›¤›, 

• Organizasyonlar›n, uyuflturucu madde naklinde kamyon ve TIR gibi aranmas› zor olan
ve ayn› zamanda daha profesyonelce zula yap›lma imkan› bulunan araçlar› tercih ettikleri, 
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• Organizasyonlar›n, yurt içindeki uyuflturucu nakillerinde küçük araçlar› kulland›klar›, 

• Organizasyonlar›n, yakalanma risklerini en aza indirgemek için birden fazla ilde, birden
fazla araçla uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›n› efl zamanl› olarak yapmaya gayret ettikleri,

• Organizasyonlar›n, kontrol noktalar›ndaki denetimlerden kurtulabilmek için ellerindeki
uyuflturucu maddeyi parçalar halinde (2-4 kg) kuryeler vas›tas›yla depolar›na tafl›d›klar›, 

• Organizasyonlar›n, uyuflturucu maddeyi ana güzergahlar yerine tali/da¤ yollar›ndan ta-
fl›d›¤› tespit edilmifltir.

2.1.1 Afyon 

Ülkemizde yakalanan afyon maddesi miktar›n›n son befl y›ll›k durumuna bak›ld›¤›nda; ya-
kalanan madde miktar›nda y›llara göre azalmalar ve art›fllar yafland›¤› görülmektedir. (Grafik-
5) Yakalanan afyon maddesi miktar›nda meydana gelen bu art›fl ve azal›fllar ülkemiz üzerin-
den yurtd›fl›na sevk edilmek istenen afyon maddesi miktar› ile paralellik göstermektedir. 

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen afyon maddesi operasyonlar›n›n %47,5’i kargo yoluyla ger-
çeklefltirilen afyon maddesi kaçakç›l›¤›na karfl› yürütülmüfl olup bu operasyonlarda 2006 y›-
l›nda yakalanan toplam afyon maddesinin %66,3’ü yakalanm›flt›r. 

Ülkemizde gerçeklefltirilen afyon maddesi operasyonlar›nda ve yakalanan flüphelilerin sa-
y›s›nda 2003 y›l›ndan itibaren sürekli bir art›fl›n oldu¤u görülmektedir. 2006 y›l›ndaki art›fl
2005 y›l›na göre meydana gelen olay baz›nda %37,9 ve yakalanan flüpheli baz›nda %78,2 dü-
zeyinde meydana gelmifltir. (Grafik-6)

Grafik-5 Y›llara Göre Yakalanan Afyon Madde Miktar› Da¤›l›m›
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Grafik-6 Afyon Maddesi Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda Yakalanan fiüphelilerin Y›llara Göre Da¤›l›m›

Grafik-7 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Afyon Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m› 

Grafik-8 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Afyon Maddesi Operasyonlar›nda Yakalanan Madde 
Miktar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m› 

2006 y›l›nda meydana gelen afyon maddesi operasyonlar› incelendi¤inde; afyon maddesi
operasyonlar›n›n Nisan ve May›s aylar›nda art›fl gösterdi¤i ayn› durumun yakalanan madde
miktar› ile de paralellik gösterdi¤i görülmektedir. (Grafik-7-8)
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Afyon maddesi operasyonlar›n›n %75’i ‹stanbul ilimizde gerçeklefltirilirken, bu operasyon-
lar›n  %45,2’si kargo yoluyla gerçeklefltirilen afyon maddesi kaçakç›l›¤› olaylar›na yöneliktir.
Ayr›ca Gaziantep ilimizdeki yüksek miktarl› afyon maddesi yakalamas›, 2006 y›l› A¤ustos
ay›nda ülkemiz üzerinden Suriye’ye sevk edilmek istenen 50 kg. afyon maddesinin yakalan-
mas›ndan kaynaklanm›flt›r. 

Grafik-9 Y›llara Göre Yakalanan Bazmorfin Maddesi Miktar›n›n Da¤›l›m› 

2.1.2 Bazmorfin

Ülkemizde yakalanan bazmorfin maddesi miktarlar›na bak›ld›¤›nda; eroin imalinde kulla-
n›labilecek düzeyde bir bazmorfin maddesi yakalamas›n›n gerçekleflmedi¤i görülmektedir.
(Grafik-9)

Tablo-4 2006 Y›l›nda Yakalanan Afyon Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen 4 ayr› bazmorfin maddesi operasyonunda 34 flüpheli flahs›n
yakalanmas› (Grafik-10), ülkemizin uyuflturucu madde imalinin önlenmesine yönelik vermifl
oldu¤u önemi ve uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n tüm unsurlar›yla birlikte
ortaya ç›kart›larak yakalanmas› için yapm›fl oldu¤u operasyonel projeli çal›flmalar›n sonuçla-
r›n› göstermektedir. 
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2006 y›l›nda bazmorfin maddesi operasyonlar›n›n gerçeklefltirildi¤i illere bak›ld›¤›nda, bu
illerimizin afyon ve türevleri uyuflturucu maddelerin ülkemizde takip etti¤i güzergah noktala-
r› üzerinde yer ald›¤› görülmektedir. (Tablo-5)

Grafik-10 Bazmorfin Maddesi Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda Yakalanan fiüphelilerin Y›llara 
Göre Da¤›l›m›.

Tablo-5 2006 Y›l›nda Yakalanan Bazmorfin Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m

2.1.3 Eroin

2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre ülkemizde yakalanan eroin maddesi miktar›nda %10,7’lik bir
art›fl meydana gelmifltir. Üstelik 2004 ve 2005 y›llar›nda tek bir yakalamada 1’er tonluk eroin
maddesi ele geçirilmesi göz önüne al›nd›¤›nda, 2006 y›l›nda bu kapsamda tek seferde büyük
miktarl› yakalamalar olmamas›na ra¤men tüm zamanlar›n en fazla operasyonu gerçeklefltiri-
lerek, gerek bu operasyonlarda yakalanan flah›s say›s› bak›m›ndan gerekse bu operasyonlar-
da ele geçirilen eroin maddesi miktar› bak›m›ndan tarihi bir rekor k›r›lm›flt›r. (Grafik-11) Af-
ganistan’daki yasad›fl› afyon üretiminin 2005 y›l›nda, bir önceki y›la oranla %2,4’lük düflüfl
göstermesine ra¤men 2005 ve 2006 y›llar›nda ülkemizde yakalanan eroin miktar›nda art›fl ol-
mas›, ülkemizin mücadele kapasitesinin ne derece güçlü ve etkili oldu¤unu göstermektedir. 
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2006 y›l›nda gerçeklefltirilen eroin operasyonlar›nda; Nisan ay›na kadar belirli bir art›fl›n ol-
du¤u, ancak daha sonraki aylarda ise Nisan ay›na göre dalgalanma fleklinde bir trendin olufltu-
¤u görülmektedir.(Grafik-12) Bu trend 2005 y›l›nda da ayn› flekilde kendini göstermifltir. 

Grafik-12 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Eroin  Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›.

Grafik-11 Y›llara Göre Yakalanan Eroin Maddesi Miktar›n›n Da¤›l›m›. 

2006 y›l›nda yakalanan eroin maddesi miktar›n›n Haziran, Temmuz ve Aral›k aylar›nda en
üst seviyesine ulaflt›¤›, di¤er aylarda ise bu aylara oranla dalgal› bir seyir oldu¤u görülmekte-
dir. (Grafik-13)
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2003 y›l›ndan itibaren gerçeklefltirilen eroin operasyonlar›n›n say›s›nda sürekli bir art›fl›n
oldu¤u, bu operasyonlarda yakalanan flüpheli say›s›n›n ise 2005 y›l› hariç bir art›fl trendi içe-
risinde oldu¤u görülmektedir. (Grafik-14) 

Grafik-14 Eroin Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda Yakalanan fiüphelilerin Y›llara Göre Da¤›l›m›.

Grafik-13 2006 Y›l›nda Yakalanan Eroin Maddesi Miktar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›. 

2006 y›l› Mart ay›nda, Hakkari ilimizde gerçeklefltirilen bir operasyonda, kurye olan bir
flahs›n üzerinde ‹ran’dan getirdi¤i tespit edilen 1 kilo 858 gram eroin maddesi yakalanm›flt›r.
Yakalanan bu eroin maddesinin yap›lan kriminal analizinde safl›k derecesinin %95 oldu¤u
tespit edilmifltir. Bu safl›¤a sahip eroin maddesi ülkemizde ilk defa yakalanm›flt›r. 

2006 y›l›nda ülkemizde yakalanan eroinin %72’sinin safl›k oran›n %51’den yukar› oldu¤u
tespit edilmifltir. (Grafik-15)
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2006 y›l›nda ülkemizde yakalanan eroin maddesinin %30,8’i eroin maddesinin ülkemize
girifl yapt›¤› do¤u illerimizde ele geçirilmifltir. 2005 y›l› için bu oran %14,4 idi. Ayr›ca 2005 y›-
l›nda yakalanan eroin maddesinin %58,6’s› sadece ‹stanbul ilimizde gerçeklefltirilirken, 2006
y›l›nda ‹stanbul ilimiz için bu oran %36,5’e gerilemifltir. (Tablo-6) Bu durum, eroin maddesi-
nin ülkemize girifl yapt›¤› do¤u illerimizde ele geçirilerek yurda da¤›lmas›n›n engellenmesi
stratejisinin bir yans›mas›d›r. Ayn› zamanda 2004 ve 2005 y›llar›nda ‹stanbul ilimizde yakala-
nan yaklafl›k 1’er tonluk eroin depolar›n›n da bu azalmada etkili oldu¤unu söylemek müm-
kündür. Organizasyonlar›n, Avrupa’ya gönderecekleri eroin maddesini ‹stanbul odakl› depo-
lamalar›ndan 2006 y›l›nda k›smen vazgeçerek, depolama yapmaktan ziyade orta/küçük mik-
tarlar halinde maddenin kaçakç›l›¤›n› yapmay› tercih ettikleri de¤erlendirilmektedir.

Grafik-15 2006 Y›l›nda Yakalanan Eroin Maddesinin Safl›k Oranlar› Da¤›l›m›.

Tablo-6 2006 Y›l›nda Yakalanan Eroin Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.
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‹ran’a s›n›r komflusu olan Van ve Hakkari illerimizde, 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen eroin
operasyonlar› ve bu operasyonlarda yakalanan eroin maddesi miktarlar› incelendi¤inde; Van
ilimizde gerçeklefltirilen 32 operasyonda 853 kg. eroin maddesinin yakaland›¤› ve operasyon
bafl›na ortalama 27 kg eroin maddesi düfltü¤ü, Hakkari ilimizde ise gerçeklefltirilen 17 operas-
yonda 724 kg. eroin maddesinin ele geçirildi¤i ve operasyon bafl›na ortalama 43 kg eroin
maddesinin düflmüfl oldu¤u görülmektedir. Bu durum, bu bölgedeki eroin maddesi yo¤unlu-
¤unun tüketime yönelik olmad›¤›n›, kaçakç›l›k amaçl› oldu¤unu ve Güneybat› Asya kaynakl›
eroin maddesinin ülkemize bu illerimizden girifl yapt›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca Hakkari’nin
2005 y›l› geneli için, eroin yakalama miktar› içerisindeki %2,6’l›k pay›n› 2006 y›l›nda %9,8’e ç›-
kard›¤›n›, 2006 y›l›nda ilk 10 il aras›nda yer alan di¤er illerimizden Bitlis, Diyarbak›r ve Malat-
ya’n›n eroin maddesi güzergah›ndaki etkin mücadelesini ve Mersin, Van, Gaziantep ve ‹zmir
illerimizin de mücadele kapasitesini artt›rd›klar›n› görmekteyiz.  

2006 y›l›nda eroin maddesi kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n yakalanma risklerini en aza in-
dirmek için, zaman zaman devaml› olarak kulland›klar› güzergahlardan farkl› güzergahlara
yöneldikleri görülmüfltür. Nitekim, 2006 y›l› Eylül ay›nda Van ve Trabzon illerimizin müflterek
çal›flmalar› neticesinde, Trabzon ilimizde 102 kilo 800 gram eroin, yine Gaziantep ve Ordu il-
lerimizin müflterek çal›flmalar› neticesinde, Ordu ilimizde 48 kilo 104 gram eroin maddesi ele
geçirilmifltir. 

2.2 Kokain

Son y›llarda ülkemizde yakalanan kokain maddesi miktar›nda önemli art›fllar görülmekte-
dir. 2003 y›l› öncesi ülkemizde yakalanan kokain maddesi miktar› tek haneli rakamlarda iken
2004 y›l›ndan itibaren bu rakamlar iki haneli hatta 2004 y›l›nda üç haneli rakamlara ulaflm›fl-
t›r. (Grafik-16)

Tablo-7 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Eroin Maddesi Operasyonlar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.
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2006 y›l›nda iki önemli kokain maddesi yakalamas› gerçeklefltirilmifltir. Bunlardan birinci-
si, 2006 y›l› fiubat ay›nda ‹stanbul ilimizde “‹STASYON Planl› Operasyonu” ad› alt›nda gerçek-
lefltirilmifltir. Bolivya'dan bafllayarak, Akdeniz rotas› ile konteyn›r yöntemi kullan›larak ‹ran'a
do¤ru uzanan kaçakç›l›kta, takip edilen güzergah ülkemiz üzerinden olmad›¤› halde sevk›ya-
t› gerçeklefltiren flah›slar›n ülkemiz vatandafl› olmas› münasebetiyle, KOM Daire Baflkanl›¤›m›-
z›n D›fliflleri Bakanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Komutanl›klar›yla ör-
nek seviyedeki koordinasyonu ile ABD ve Danimarka güvenlik makamlar›yla tesis etmifl ol-
du¤u s›k› iflbirli¤i neticesinde; içerisinde uyuflturucu madde bulundu¤u de¤erlendirilen söz
konusu konteyn›rlar ülkemize (‹stanbul) yönlendirilmifl ve Bolivya'dan gelen iki adet kontey-
n›rda bulunan keresteler içine zulalanm›fl vaziyette 42 kilo kokain maddesi ele geçirilmifltir.

‹kinci operasyon ise 2006 y›l› Ekim ay›nda, Daire Baflkanl›¤›m›z koordinesinde DEA ve
Bulgaristan güvenlik birimleriyle iflbirli¤i içerisinde, ‹stanbul ilinde gerçeklefltirilen “BEYAZ
HAT Planl› Operasyonu” olup bu operasyon neticesinde 14 kilo kokain maddesi ele geçiril-
mifltir.

Grafik-16 Y›llara Göre Yakalanan Kokain Maddesi Miktar› Da¤›l›m›.

Ülkemizde gerçeklefltirilen kokain maddesi operasyon say›s›n›n Haziran ve Kas›m aylar›n-
da en üst seviyeye ulaflt›¤›, Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›nda ise ortalamalar düzeyinde
seyretti¤i görülmektedir. (Grafik-17) 
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Gerçeklefltirilen kokain operasyonlar› say›s›nda ve bu operasyonlarda göz alt›na al›nan fla-
h›s say›s›nda sürekli bir art›fl›n oldu¤u görülmektedir. Nitekim bu art›fl 2006 y›l›nda, 2005 y›l›-
na göre gerçeklefltirilen kokain maddesi operasyon say›s›nda %54,8 ve bu olaylarda göz alt›-
na al›nan flah›s say›s› bak›m›ndan ise %13,5 fleklinde kendini göstermifltir. (Grafik-18) 

Grafik-17 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Kokain Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›. 

Grafik-18 Y›llara Gerçeklefltirilen Kokain Maddesi Operasyon ve Bu Operasyonlarda Yakalanan
fiüphelilerin Da¤›l›m›.

‹stanbul her y›l oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da en fazla kokain maddesinin yakaland›¤› ilimiz
olmufltur.(Tablo-8) Kokain maddesi operasyonlar› geçmifl y›llarda oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da
büyük ve turizmin yo¤un oldu¤u illerimizde gerçeklefltirilmifltir. (Tablo 9) 

Ülkemizdeki kokain yakalamalar›n›n büyük ço¤unlu¤unun ‹stanbul’da olmas›n›n en
önemli sebepleri; dünyan›n birçok noktas›yla olan kara, hava ve deniz ulafl›m› kolayl›¤› ile e¤-
lence sektörünün geliflmiflli¤i gibi maddeye ulafl›m› kolaylaflt›ran unsurlar›n varl›¤› olarak de-
¤erlendirilmektedir. 
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2005 y›l›nda 14 farkl› ilimizde kokain maddesi yakalan›rken, 2006 y›l›nda kokain maddesi
yakalanan illerimizin say›s› 22’ye ç›km›flt›r. Bu durum, kokain maddesi kullan›m alan›n›n ül-
kemiz geneline yay›lma e¤ilimi gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r. 

SIRA NO ‹LLER MADDE M‹KTARI (GR) YÜZDE ORANI
1 ‹STANBUL 72934 94,7
2 YALOVA 1000 1,3
3 ‹ZM‹R 948 1,2
4 ANTALYA 818 1,1
5 ARTV‹N 310 0,4
6 ANKARA 307 0,4
7 MU⁄LA 236 0,3
8 D‹YARBAKIR 110 0,1
9 DEN‹ZL‹ 75 0,1
10 TEK‹RDA⁄ 52 0,1
11 D‹⁄ER ‹LLER 226 0,3

Tablo-8 2006 Y›l›nda Yakalanan Kokain Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

SIRA NO ‹LLER OPERASYON SAYISI YÜZDE ORANI
1 ‹STANBUL 127 66,1
2 ANTALYA 16 8,3
3 ‹ZM‹R 11 5,7
4 ANKARA 10 5,2
5 MU⁄LA 5 2,6
6 BURSA 3 1,6
7 KOCAEL‹ 3 1,6
8 MERS‹N 2 1,0
9 TRABZON 2 1,0
10 ADANA 1 0,5
11 D‹⁄ER ‹LLER 12 6,3

Tablo-9 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Kokain Maddesi Operasyonlar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.

Ülkemizde gerçeklefltirilen kokain operasyonlar› incelendi¤inde;

• Ülkemize kaçakç›l›¤›n›n genellikle iç piyasaya yönelik olarak yap›ld›¤›,

• Kullan›c› kitlesinin orta ve yüksek gelir grubundaki flah›slar oldu¤u,

• Ülke içi tüketime yönelik olarak yurtd›fl›ndan getirilen kokain maddesinin hava ve kara-
yoluyla kuryeler vas›tas›yla yurdumuza sokuldu¤u,

•  Kuryelerin Afrika kökenli flah›slar oldu¤u ve kokain maddesini ya yanlar›nda bulundur-
duklar› valizlerle veya yutmak suretiyle getirdikleri,
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• Yüksek miktarl› kokainin, Güney Amerika ülkelerinden do¤rudan deniz yoluyla kontey-
n›rlar içerisinde getirildi¤i,

• Zaman zaman ülkemiz üzerinden Ortado¤u ülkelerine kokain maddesi sevk edilmek is-
tendi¤i,

• Ülkemizde faaliyet gösteren organizasyonlar›n, ‹ran’a Güney Amerika’dan temin ettikle-
ri kokain maddesini sevk ettikleri ve kokain maddesi karfl›l›¤›nda eroin maddesi almak iste-
dikleri,

• Organizasyon üyelerinin e¤itim durumlar›n›n iyi, iki veya daha fazla lisan bilen, tekno-
lojik flartlara haiz ve yatk›n kifliler olduklar›,

• Kazanc›n fazla olmas› nedeniyle organizasyonlar taraf›ndan kokain kaçakç›l›¤›n›n son
y›llarda daha çok ilgi gördü¤ü tespit edilmifltir. 

2.3 Kenevir ve Türevleri

Yasad›fl› kenevir bitkisi dünyan›n hemen her bölgesinde az veya çok ekilmektedir. Bun-
dan dolay› dünya üzerindeki kenevir bitkisi üretim miktar› ve yasad›fl› kenevir bitkisinden el-
de edilen uyuflturucu maddelerin kaçakç›l›k trendleri konusunda de¤erlendirmelerde bulun-
mak oldukça zordur. 

Ülkemizde yakalanan esrar maddesi miktar›, 2004 y›l›ndan itibaren sürekli bir art›fl e¤ilimi
göstermifl ve 2006 y›l›nda yakalanan esrar miktar›ndaki art›fl 2005 y›l›na göre %63 düzeyinde
olmufltur. (Grafik-19)

Grafik-19 Y›llara Göre Yakalanan Esrar Maddesi Miktar› Da¤›l›m›.
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Ülkemizde yasal olarak ekimi yap›lan kenevir bitkisinin tohumlar› kufl yemi olarak da kul-
lan›ld›¤›ndan yurdumuzun çeflitli bölgelerinde yasal olarak sat›fl› yap›lmaktad›r. Ayr›ca kene-
vir bitkisi, kolay yetiflen bir bitki olmas› nedeniyle ülkemizin de¤iflik bölgelerinde (sahipsiz
alanlarda, meralarda vb.) kendi kendine yetiflebilmektedir. Nitekim 2006 y›l› Eylül ay›nda, Er-
zurum ilimizde 103.000 adet kenevir bitkisi yakalanm›fl ve Erzurum Tar›m ‹l Müdürlü¤ü gö-
revlilerinin yapm›fl olduklar› incelemelerde; arazi üzerinde bulunan di¤er yabanc› otlar ile bir-
likte kenevir bitkisinin do¤al yollardan yetiflmifl oldu¤u, kenevir tohumlar›n›n bu arazi üzerin-
de su, böcek ve rüzgar yoluyla tafl›nm›fl olduklar› kanaatine var›lm›flt›r.

Grafik-20 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Esrar Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›.

Grafik-21 2006 Y›l›nda Yakalanan Esrar Maddesi Miktar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m› 

2006 y›l› Haziran ay›ndan Eylül ay›na kadar hem gerçeklefltirilen esrar maddesi operasyon
say›s›nda hem de bu operasyonlarda yakalanan esrar maddesi miktar›nda art›fl olurken, Eylül
ay›ndan itibaren hem gerçeklefltirilen esrar maddesi operasyon say›s›nda hem de bu operas-
yonlarda yakalanan esrar maddesi miktar›nda azalma oldu¤u görülmektedir. (Grafik-20-21)
Ayn› trendin 2005 y›l› için de geçerli olmas›, kenevir bitkisi hasat mevsimiyle esrar maddesi
kaçakç›l›¤› aras›nda do¤rudan bir ba¤lant› oldu¤u sonucunu ortaya ç›karmaktad›r. 
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2005 y›l›nda, 2004 y›l›na göre gerçeklefltirilen operasyon say›s›nda %9, yakalanan flah›s sa-
y›s›nda %7,6 ve yakalanan madde miktar›nda %38,6 oran›nda bir art›fl meydana gelmifltir.
2006 y›l›nda ise 2005 y›l›na göre gerçeklefltirilen operasyon say›s›nda %40, yakalanan flah›s sa-
y›s›nda %48,8 ve yakalanan madde miktar›nda %67 oran›nda bir art›fl meydana gelmifltir. Bu
tabloya göre en fazla oransal art›fl›n yakalanan madde miktar›nda oldu¤u görülmektedir. Bu
durumun en önemli sebebi, 2006 y›l›nda KOM Daire Baflkanl›¤›nca tüm Narkotik Birimlerin-
de yeni bir yap›lanmaya gidilmesi olup bu art›fl›n madde baz›nda mücadeleye geçiflin bir yan-
s›mas› oldu¤u de¤erlendirilmektedir. 

Grafik-22 Y›llara Göre Gerçeklefltirilen Esrar Maddesi Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda
Gözalt›na Al›nan fiüphelilerin Da¤›l›m›.

2006 y›l›nda da, 2005 y›l›nda oldu¤u gibi en fazla esrar maddesinin Diyarbak›r, Hatay, ‹s-
tanbul, Mersin ve Van illerimizde ele geçirildi¤i görülmektedir. (Tablo-10) Ayr›ca nüfus yo-
¤unlu¤u bak›m›ndan ülkemizin ilk befl ili içerisinde yer alan illerimizin ayn› zamanda esrar
operasyonlar›n›n en fazla gerçeklefltirildi¤i ilk befl il olmas› da dikkat çekicidir. (Tablo-11)

Tablo-10 2006 Y›l›nda Yakalanan Esrar Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.
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Ülkemizde gerçeklefltiren esrar maddesi operasyonlar› incelendi¤inde;

• Kullan›m› en yayg›n olan uyuflturucu madde oldu¤u, 

• Yurdumuza, zaman zaman ‹ran, Lübnan, Afganistan, Pakistan ve Arnavutluk’tan esrar
maddesi sokulmak istendi¤i, 

• Terör örgütleri taraf›ndan sahibi olmayan/ortak kullan›ma ait arazilerde kenevir bitkisi
yetifltirildi¤i, 

• Ülkemizin hemen her bölgesinde esrar maddesi yakalamas› gerçekleflebildi¤i tespit edil-
mifltir. 

2.4. Sentetik Uyuflturucular

Ülkemizde yakalanan sentetik uyuflturucu madde miktar› y›llara göre azalmalar ve artma-
lar gösterse de 2006 y›l›nda tüm zamanlar›n en fazla sentetik uyuflturucu madde yakalamas›
gerçeklefltirilmifltir. (Grafik-23) 

Sentetik uyuflturucu maddelerden captagon maddesinin kaçakç›l›¤› bak›m›ndan transit ko-
numda olan ülkemiz, son y›llarda kaçakç›l›¤› her geçen y›l önemli art›fllar gösteren ecstasy
maddesi bak›m›ndan ise hedef  konumundad›r. 

Tablo-11 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Esrar Maddesi Operasyonlar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.
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2006 y›l›nda gerçeklefltirilen sentetik uyuflturucu madde operasyonlar› May›s ay›na kadar
art›fl trendi göstermifl ve bu ay içerisinde y›l›n en üst seviyesine ulaflm›flt›r. May›s ay›ndan iti-
baren ise düflüfl e¤ilimine girmifltir. (Grafik-24) 

Grafik-23 Y›llara Göre Yakalanan Sentetik Uyuflturucu Maddesi Miktar› Da¤›l›m›.

Grafik-24 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Sentetik Uyuflturucu Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara 
Göre Da¤›l›m›. 

Ülkemizde yakalanan sentetik uyuflturucu madde miktar› her y›l azalmalar ve artmalar gös-
terse de gerçeklefltirilen operasyon ve bu operasyonlarda yakalanan flah›s say›s› her geçen
gün artmaktad›r. (Grafik-25) Bu durum, sentetik uyuflturucu maddelerin ülkemizi tehdit eden
ve  her geçen gün daha da artan bir tehlike oldu¤unu göstermektedir. 
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Sentetik uyuflturucu maddelerin, ülkemize Bat›dan girifl yap›lan  Edirne ve ‹stanbul illeri-
miz ile Ortado¤u ve Arap ülkelerine ç›k›fl›m›z olan ve Suriye ile s›n›r› bulunan Gaziantep, Ki-
lis ve Hatay illerimizde yo¤un olarak ele geçirildi¤i görülmektedir. (Tablo-12)

Tablo-12 2006 Y›l›nda Yakalanan Sentetik Uyuflturucu Madde Miktarlar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.

Grafik-25 Y›llara Göre Gerçeklefltirilen Sentetik Uyuflturucu Maddesi Operasyonlar› ve Bu 
Operasyonlarda Yakalanan fiüpheli fiah›slar›n Da¤›l›m›.

Sentetik uyuflturucu maddelerin en fazla ele geçirildi¤i iller ile sentetik uyuflturucu madde
operasyonlar›n›n en fazla gerçeklefltirildi¤i iller aras›ndaki farkl›l›k, ecstasy  kaçakç›l›¤›n›n ül-
ke içi tüketime yönelik olarak gerçeklefltirilmesinden ve Narkotik Birimlerimizin son bir bu-
çuk y›lda yo¤un bir flekilde ülke içi uyuflturucu flebekelerine yönelik olarak gerçeklefltirmifl
olduklar› projeli çal›flmalardan kaynaklanmaktad›r. (Tablo-12-13)
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Son zamanlarda sentetik uyuflturucu maddelerin kaçakç›l›¤›na karfl› gerçeklefltirilen çok
say›daki projeli operasyonlar neticesinde;

• Organizasyonlar›n, küçük çapl› da olsa ülkemizin özellikle Suriye s›n›r›na yak›n güney
bölgelerinde (Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana), sentetik uyuflturucu tabletlemesi yapan imalat-
haneler kurdu¤u, 

• Ülkemizde faaliyet gösteren imalathanelerin deflifre edilmesi sebebiyle organizasyonla-
r›n imalathanelerini Suriye’ye kayd›rd›¤›, 

• Balkan ülkelerinde ve özellikle Bulgaristan’da bas›lm›fl ve kullan›ma haz›r halde getiri-
len sentetik uyuflturucu tabletlerin, genellikle s›rtç›lar vas›tas›yla ülkemizin güney s›n›rlar› kul-
lan›larak Suriye’ye oradan da Ortado¤u ile Arap ülkelerine gönderildi¤i, 

• Captagonun hammaddesi olan amfetaminin, yine Bulgaristan baflta olmak üzere Polon-
ya ve di¤er Do¤u Avrupa ile Balkan ülkelerinden ülkemize getirildi¤i ve ülkemiz üzerinden
Suriye’de bulunan imalathanelere gönderildi¤i,

• Balkan uyruklu ve özellikle de Bulgar uyruklu baz› sentetik uyuflturucu doktorlar›n›n
(sentetik uyuflturucu imalini gerçeklefltiren uzman flah›s), art›k bu uyuflturucu üretimini ken-
di ülkelerinde yaparak yakalanma risklerini en aza indirmek istedikleri,

• Sentetik uyuflturucu imalinde görev alan doktorlar›n ülkemiz üzerinden, taraf›m›zca da
bizzat tespit edilen bir çok sentetik uyuflturucu imalathanelerinin bulundu¤u Suriye’ye götü-
rülüp üretim yapt›r›ld›¤›,

• Sentetik uyuflturucular›n ülkemize ve ülkemiz üzerinden de Ortado¤u ülkelerine sevk›-
yatlar›n› sa¤layan organizasyonlar›n, art›k söz konusu uyuflturucuyu özellikle Bulgaristan’da-
ki imalathanelerde üretmek/basmak, pazarlanmas›n› ve sat›fl›n› genel olarak kendi ülkelerin-
de yapmak ve yakalanma risklerini en aza indirmek için daha çok Bulgar ve Balkan uyruklu
vatandafllar› nakliyeci/kurye olarak kullanmaya bafllad›klar›, 

Tablo-13 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Sentetik Uyuflturucu Madde Operasyonlar›n›n ‹llere 
Göre Da¤›l›m›.
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• Sentetik uyuflturucu madde sevk›yatlar›n›n genelde 40-50 kg’l›k partiler halinde, bas›lm›fl
hap fleklinde oldu¤u, 

• Sentetik uyuflturucu maddelerin özellikle ‹stanbul’a getirildi¤i ve buradan al›c›s›na teslim
edildi¤i veya al›c› arand›¤›, 

• Organizasyon üyelerinin Türk, Bulgar veya baflka bir Balkan ülkesi vatandafl› olup ayn›
zamanda çifte vatandafl olduklar› ve her iki kimlik ve pasaportu kullanmak suretiyle yakalan-
ma riskini azaltt›klar›,

• Organizasyonlar›n, sentetik uyuflturucu üretimi ve kaçakç›l›¤›n›n yan› s›ra takas usulü ile
çal›flarak daha çok kar elde ettikleri ve eroin ile sentetik uyuflturucu takas› yaparak nakit pa-
ra kullanmad›klar›n›n anlafl›ld›¤›,

• Sentetik uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile u¤raflan flah›slar›n genelde uyuflturucu madde
kaçakç›l›¤› kay›tlar›m›zda tan›nan flah›slar oldu¤u tespit edilmifltir. 

2.4.1. Captagon

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar› taraf›ndan Do¤u Avrupa ülkelerinden ge-
tirilen captagon maddesi, ülkemiz üzerinden Ortado¤u ve Arap ülkelerine sevk edilmektedir.
Captagon maddesinin yurdumuzda yayg›n bir kullan›m› bulunmay›p ülkemiz captagon bak›-
m›ndan transit bir ülke konumundad›r. 

Ülkemizde yakalanan captagon maddesi miktar› y›llara göre de¤iflim göstermekte olup bu
de¤iflimde belirli bir azalma ya da artma trendlerinden söz etmek mümkün de¤ildir. (Grafik-
26) Ancak 2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre yakalanan captagon maddesi miktar›ndaki %84,9’luk
art›flta, Bulgaristan güvenlik makamlar›n›n uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadele alan›n-
da, ülkemizle göstermifl oldu¤u iflbirli¤inin önemli katk›lar› bulunmaktad›r. 

Grafik-26 Y›llara Göre Yakalanan Captagon Madde Miktar› Da¤›l›m›.

2006 y›l›nda her ay ortalama 3 captagon maddesi operasyonun gerçeklefltirildi¤i görülmek-
tedir. (Grafik-27) 
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2006 y›l›nda, 2005 y›l›na göre gerçeklefltirilen captagon maddesi operasyon say›s›nda
%28’lik art›fl meydana gelirken, bu operasyonlarda yakalanan flah›slar›n say›s›nda da
%134’4’lük bir art›fl meydana gelmifltir. (Grafik-28) Ayr›ca, 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen capta-
gon operasyonlar›nda gözalt›na al›nan flüpheli flah›s say›ndaki art›fl›n; ülkemizin uyuflturucu
madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n tüm ba¤lant›lar›yla birlikte ortaya ç›kart›lmas› için ger-
çeklefltirmifl oldu¤u planl› ve projeli çal›flmalar ile ülke içi uyuflturucu flebekelerine yönelik
planl› ve projeli çal›flmalardan kaynakland›¤› de¤erlendirilmektedir. 

Grafik-28 Y›llara Göre Gerçeklefltirilen Captagon Maddesi Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda 
Yakalanan fiüpheli fiah›slar›n Da¤›l›m›.

Captagon maddesi 2006 y›l›nda 17 farkl› ilimizde yakalanm›flt›r. Bu illerimizin,  özellikle
captagon maddesinin ülkemize girifl yapt›¤› Edirne ilimizden bafllay›p ç›k›fl yapt›¤› Gaziantep,
Kilis ve Hatay illerimize kadar uzanan güzergah üzerindeki illerimiz oldu¤u görülmektedir.
(Tablo-14-15)

Grafik-27 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Captagon Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m› 
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2.4.2. Ecstasy

Ülkemize, özellikle Hollanda ve Belçika gibi Bat› Avrupa ülkelerinden gelen ecstasy mad-
desi yakalamalar›nda her geçen y›l bir önceki y›la oranla devaml› bir art›fl görülmektedir.
(Grafik-29) Ecstasy maddesinin kaçakç›l›¤›, di¤er bir sentetik uyuflturucu madde olan capta-
gon maddesinin kaçakç›l›¤›n›n tersine ülke içi kullan›ma yönelik olarak gerçeklefltirilmekte-
dir. ‹statistiklere bak›ld›¤›nda da bu maddenin kullan›m yayg›nl›¤›n›n her geçen y›l artt›¤› gö-
rülmektedir. 

Son y›llarda uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlar›n, Bat› Avrupa ülkeleri-
ne götürmüfl olduklar› eroin maddesi karfl›l›¤›nda, bu ülkelerden ülkemize ecstasy maddesi
getirdi¤i, bu durumun da ülkemizde ele geçirilen ecstasy maddesi miktar›nda etkili oldu¤u

Tablo-14 2006 Y›l›nda Yakalanan Captagon Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Tablo-15 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Captagon Maddesi Operasyonlar›n›n ‹llere Göre 
Da¤›l›m›
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2006 y›l›nda gerçeklefltirilen ecstasy maddesi operasyonlar›n›n May›s ay›na kadar art›fl e¤i-
limi, bu aydan itibaren ise düflüfl e¤ilimi gösterdi¤i görülmektedir. (Grafik-30-31) 

Grafik-29 Y›llara Göre Yakalanan Ecstasy Maddesi Miktar› Da¤›l›m›.

Grafik-30 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Ecstasy Maddesi Operasyonlar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›. 

de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle ülkemiz, eroin maddesinin kaçakç›l›¤›nda oldu¤u gibi ecs-
tasy maddesinin kaçakç›l›¤›nda da baflta Bat› Avrupa ülkeleri olmak üzere di¤er ilgili tüm ül-
kelerle uluslar aras› alanda iflbirli¤i ve bilgi paylafl›m›n› gelifltirmeyi hedeflemekte ve bu do¤-
rultuda gayret ve giriflimlerini sürdürmektedir. 

Ecstasy maddesi operasyonlar›n›n ve bu operasyonlarda yakalanan flah›s say›s›n›n her ge-
çen y›l artt›¤› görülmektedir. (Grafik-9) Ancak 2004 y›l›ndan sonra gerçeklefltirilen ecstasy
maddesi operasyonlar›nda ve bu operasyonlarda gözalt›na al›nan flah›s say›s›nda, önceki y›l-
lardaki art›fla nispetle daha az bir oranda art›fl oldu¤u tespit edilmifltir. 
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2006 y›l›nda yakalanan ecstasy maddesinin %80,8’i ‹stanbul ilimizde yakalanm›flt›r. (Tablo-
16) Ecstasy maddesi bak›m›ndan ‹stanbul ‹linde bu kadar yo¤unlu¤un olmas›n›n birkaç sebe-
bi vard›r. Özellikle 2006 y›l› bafl›nda yap›lan de¤ifliklikle sentetik uyuflturucu maddelerle mü-
cadele eden ayr› bir uzman büronun kurulmas› ve bu ilimizin ecstasy maddesi kaçakç›l›¤› ya-
pan organizasyonlara karfl› göstermifl oldu¤u baflar›l› çal›flmalar, yurtd›fl›ndan getirilen ecstasy
maddesinin ‹stanbul’da toplanmas› ve ülke içi da¤›t›m›n›n yine bu ilimiz üzerinden yap›lmas›
ve yurt içi ve yurt d›fl› hemen her yere kara, hava ve deniz ulafl›m› imkan› olmas› bu sebepler-
den bir kaç›d›r. 

Grafik-31 Y›llara Göre Gerçeklefltirilen Ecstasy Maddesi Operasyonlar› ve Bu Operasyonlarda 
Yakalanan fiüpheli fiah›slar›n Da¤›l›m›

Tablo-16 2006 Y›l›nda Yakalanan Ecstasy Maddesi Miktar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›
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Ecstasy maddesi operasyonlar›n›n genellikle, nüfus yo¤unlu¤unun fazla oldu¤u büyük il-
lerimizle turizmin yo¤un oldu¤u Antalya, Ayd›n, Mersin ve Mu¤la illerimizde meydana geldi-
¤i görülmektedir. (Tablo-17) 

Tablo-17 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Ecstasy Maddesi Operasyonlar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›.

2006 y›l› yakalamalar›na bak›ld›¤›nda ecstasy maddesi operasyonlar›n›n gerçeklefltirildi¤i il
say›s›n›n sürekli olarak artt›¤› görülmektedir. (Grafik-32) Bu durum, ecstasy maddesi kaçakl›-
¤›n›n ülkemiz için ne kadar büyük bir sorun teflkil etti¤ini göstermektedir. 

Grafik-32 Y›llara Göre Ecstasy Maddesi Yakalanan ‹llerin Say›sal Da¤›l›m›.
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2.5. Kimyasal Ara Maddeler

Ülkemizde yakalanan asetik anhidrit maddesi miktar› 2002-2004 y›llar› aras›nda düflüfl gös-
terirken, 2005-2006 y›llar›nda art›fl göstermifltir. (Grafik-33) 2006 y›l›ndaki asetik anhidrit mad-
desi yakalamalar›n›n ‹stanbul, Hakkari ve Van illerimizde gerçekleflti¤i görülmektedir. Bu il-
lerimizden Hakkari ve Van illerimiz ‹ran’a s›n›r› olan illerimiz olup, uyuflturucu madde kaçak-
ç›l›¤› organizasyonlar› taraf›ndan yasad›fl› yollarla ülkemize sokulan asetik anhidrit maddesi
bu illerimize kadar getirilmekte ve buradan yasad›fl› eroin imalathanelerinin bulundu¤u Gü-
neybat› Asya ülkelerine sevk edilmektedir. 

Son y›llarda ülkemizde gerçeklefltirilen asetik anhidrit maddesi yakalamalar›n›n ve
UNODC raporlar›n›n da teyit etti¤i üzere; ülkemizde ortaya ç›kart›lan eroin imalathanelerinin
say›s› azalm›flt›r. Ülkemizde gerçeklefltirilen az miktarl› asetik anhidrit maddesi yakalamalar›-
n›n tespit edilebilen güzergahlar›na bak›ld›¤›nda; ‹ran’›n ülkemize yak›n s›n›r bölgelerinde
önemli say›da Afgan kaynakl› bazmorfinin eroin maddesine dönüfltürüldü¤ü eroin imalatha-
nelerinin oldu¤u de¤erlendirilmektedir. 

Ülkemizde gerçeklefltirilen asetik anhidrit maddesi yakalamalar› analiz edildi¤inde; yaka-
lanan bu asetik anhidrit maddesinin yasal yollarla ülkemize ithal edilen asetik anhidrit mad-
desinin kaça¤a kaymas›ndan kaynaklanmad›¤›, ülkemize kaçak yollarla getirilen asetik anhid-
rit maddesinden kaynakland›¤› görülmektedir. 

Afganistan çevresinde bulunan eroin imalathanelerine asetik anhidrit maddesi ile birlikte
üretimde kullan›lan birçok ara kimyasal maddenin nas›l ve hangi metotlarla ulaflt›¤› bir bilin-
mez olarak durmaktad›r. 5 Eylül 2005 tarihinde bafllat›lan “Cohesion Operasyonu” çerçevesin-
de asetik anhidrit ve potasyum permanganat maddelerinin yasal ticaretinin takibine ve kaça-
¤a kaymas›n›n önlenmesine yönelik tedbirleri üretici ve da¤›t›c› ülkelerin s›k› s›k›ya izlemesi
ve uygulamas› çok büyük önem arz etmektedir. 

Grafik-33 Y›llara Göre Yakalanan Asetik Anhidrit Maddesi Miktar› Da¤›l›m›
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3. KAÇAKÇILIK METOTLARINA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

Uyuflturucu maddeler, üretildi¤i yerlerden kullan›c›lar›na ulaflana kadar sürekli olarak gü-
venlik birimlerinden saklanmakta veya gizlenmektedir. Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› orga-
nizasyonlar›, uyuflturucu maddeyi saklama ve gizlemede teknolojinin sa¤lam›fl oldu¤u yeni-
likleri göz önüne alarak, sürekli olarak saklama ve gizleme metotlar›n› de¤ifltirmektedir. Ayn›
flekilde güvenlik birimleri de, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n kullanm›fl
olduklar› kaçakç›l›k metotlar›n› yak›ndan takip etmekte ve bu do¤rultuda kendini hizmet içi
e¤itimlerle gelifltirmektedir.

3.1. Kara Nakil Vas›tas›yla Gerçeklefltirilen Kaçakç›l›k Olaylar›

Ülkemizde, uyuflturucu naklinde kullan›lan araçlar›n say›s›nda 2005 y›l›na göre 2006 y›l›n-
da %313,6’l›k art›fl meydana gelmifltir. (Tablo-18) 2005 y›l›na göre 2006 y›l›nda gerek y›l için-
deki oransal durumu itibariyle gerekse olaya kar›flan araç cinsi bak›m›ndan art›fl gösteren mi-
nibüsün, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n k›sa mesafeli tafl›malarda bu
araçlar› kullanmas›ndan kaynakland›¤› de¤erlendirilmektedir. Nitekim birbirine yak›n olan il-
lerimiz aras›nda ve ilçeler ile il merkezleri aras›nda genellikle yolcu tafl›mac›l›¤› minibüslerle
yap›lmaktad›r. 

2006 y›l›nda ülkemizde araçlarla tafl›nan 5808 kg. eroin, 2747 kg. esrar, 11 kg. afyon, 15 kg.
bazmorfin, 15 kg. kokain, 26 kg. amfetamin, 2880 lt. asetik anhidirit, 1.773.204 adet captagon
ve 195.622 adet ecstasy maddesi yakalanm›flt›r. (Tablo-19)

Ülkemizde en fazla eroinin TIR ve kamyonlarda, esrar ve sentetik uyuflturucular›n ise oto-
mobillerde yakaland›¤› görülmektedir. Ülkemizde y›llard›r gemide uyuflturucu madde yakala-
mas› gerçekleflmezken, 2006 y›l› A¤ustos ay›nda gerçeklefltirilen operasyonda bir geminin ka-
maras›nda 17 kg. eroin maddesi yakalanm›flt›r. 

Tablo-18 Uyuflturucu Madde Tafl›mada Kullan›lan Araçlar›n Cins ve Y›llara Göre Da¤›l›m›
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3.2 Havalimanlar›nda Meydana Gelen Kaçakç›l›k Olaylar›

Havalimanlar›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda hem flah›slar›n kendi kullan›mlar› için
yanlar›nda bulundurduklar› hem de kaçakç›l›¤›n› yapt›klar› uyuflturucu maddeler yakalan-
maktad›r. 2006 y›l›nda havalimanlar›nda gerçeklefltirilen 38 operasyondan 11 tanesinde uyufl-
turucu maddenin kaçakç›l›¤›n›n yap›ld›¤› tespit edilmifltir. Ayr›ca 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen
bu 38 operasyonda 1 kilo 144 gr. esrar, 25 kilo 647 gram eroin, 6 kilo 45 gram kokain, 8 gram
afyon ve 9 adet ecstasy maddesi yakalanm›flt›r. 

Tablo-19 2006 Y›l›nda Araç Cinsine Göre Yakalanan Uyuflturucu Madde Miktar› Da¤›l›m›
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Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›, havayoluyla uyuflturucu madde kaçakç›-
l›¤› yapmak istediklerinde ülkemizin en büyük havaliman› olan ‹stanbul Atatürk Havaliman›-
n› tercih etmektedir. Çünkü bu havaliman› büyüklü¤ünün yan› s›ra dünyan›n ve ülkemizin
hemen her yerine uçufl yap›labilme özelli¤ini tafl›maktad›r. 

Ayr›ca 2006 y›l›nda geçmifl y›llarda yakalama gerçekleflmeyen Konya ve Mu¤la/Milas Ha-
valimanlar›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda, flah›slar›n kullan›m için yanlar›nda tafl›d›klar›
toplam 11 gr. esrar maddesi yakalanm›flt›r. 

3.3 fiah›slar›n Üzerine ve Eflyalar›na Yap›lan Gizleme Yöntemleri

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar› taraf›ndan zama zaman az miktarl› uyufltu-
rucu maddeler flah›slar›n üzerine yada yanlar›nda bulunan valiz, çanta vb. eflyalara saklanmak
suretiyle bir yerden baflka bir yere hem ülke içi hem de uluslararas› seviyede tafl›nmaktad›r.
Uyuflturucu maddeyi bu flekilde tafl›yan flah›slar da kurye olarak nitelendirilmektedir. 2006 y›-
l›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda; kuryelerin, uyuflturucu maddeyi uluslararas› alanda ta-
fl›mak istediklerinde hava yollar›n›, yurtiçinde tafl›mak istediklerinde ise flehirleraras› otobüs-
leri tercih ettikleri tespit edilmifltir. 

2006 y›l›nda kuryelere yönelik olarak gerçeklefltirilen 25 operasyonda; 186 kilo 462 gram es-
rar, 80 kilo 259 gram eroin, 430.976 adet ecstasy ve 607 gram kokain maddesi yakalanm›flt›r. 

3.4 Posta ve Koli Olaylar›

Son y›llarda ülkemiz güvenlik birimleri taraf›ndan, posta ve koli yoluyla uyuflturucu mad-
de kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlara yönelik olarak gerçeklefltirilen operasyonlar›n say›s›n-
da önemli art›fllar meydana gelmifltir. Nitekim 2006 y›l›ndaki art›fl 2005 y›l›na göre %255,5 ol-
mufltur. (Grafik-35) Bu art›flta özellikle ‹stanbul Narkotik Biriminin kargo alanlar›nda alm›fl ol-
du¤u s›k› tedbirler ile risk profili ve narkotik dedektör köpe¤ini verimli bir flekilde kullanma-
s›n›n pay› büyüktür.

Grafik-34 Havalimanlar›nda Gerçeklefltirilen Uyuflturucu Madde Operasyonlar›n›n Y›llara Göre 
Da¤›l›m›
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2006 y›l›nda posta ve koli yoluyla uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlara
yönelik olarak gerçeklefltirilen operasyonlarda; posta ve koli yoluyla genellikle küçük miktar-
l›, do¤rudan kullan›c›n›n ya da uyuflturucu maddeyi kullan›c›ya pazarlayan flah›slar›n hedef
al›nd›¤› tespit edilmifltir. Bu yöntem uyuflturucu madde kaçakç›klar› taraf›ndan yakalanma ris-
kini en aza indirgemek için tercih edilmektedir. 

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda toplam 27 kilo 180 gram esrar, 9 kilo 50 gram
eroin, 118 kilo 737 gram afyon, 115 gr. kokain, 235 adet sentetik ecza ve 7427 adet ecstasy
maddesi yakalanm›flt›r.

Ayr›ca 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen 69 operasyonun 4 tanesi ABD’ye 6 tanesi de Kanada’ya
yönelik olarak afyon maddesi kaçakç›l›¤› yapmak isteyen organizasyonlara karfl› gerçekleflti-
rilmifltir. Bu operasyonlardan ABD’ye yönelik olarak gerçeklefltirilenlerde 9 kilo 872 gram af-
yon, 897 gram eroin ve 1 gr. kokain maddesi yakalan›rken Kanada’ya yönelik gerçeklefltiri-
lenlerde 49 kilo 651 gram afyon ve 1 kilo 391 gram eroin maddesi yakalanm›flt›r. 

4. YAKALAMA METOTLARINA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen uyuflturucu madde yakalamalar›n›n %30’u güvenlik birimleri-
mizin istihbari çal›flmalar çerçevesinde elde etti¤i bilgileri de¤erlendirmesi neticesinde ger-
çeklefltirilmifltir. (Grafik-36) 

Ayr›ca bu bölümde 2005 y›l›nda dedektör köpekleri taraf›ndan gerçeklefltirilen uyuflturucu
madde yakalamalar›na yer verilirken 2006 y›l›nda yer verilmemifltir. Narkotik dedektör köpek-
leri ile ilgili 2006 y›l› bilgileri Köpek E¤itim fiube Müdürlü¤ü’nün bölümünde yer almaktad›r. 

2006 y›l›nda güvenlik birimlerimize gelen ve de¤erlendirilmesi sonucu operasyon gerçek-
lefltirilen ihbar say›s›nda 2005 y›l›na göre %6,9’luk art›fl meydana gelirken, muhbir bilgileri
do¤rultusunda gerçeklefltirilen operasyonlar›n say›s›nda 2005 y›l›na göre 2006 y›l›nda 28,1’lik
azalma meydana gelmifltir. 

Grafik-35 Y›llara Göre Gerçeklefltirilen Posta ve Koli Operasyonlar› 
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2006 y›l›nda güvenlik birimlerimize her madde ile ilgili ihbar bilgisinin geldi¤i ve ayn› za-
manda her madde ile ilgili güvenlik birimleri taraf›ndan teknik takip destekli çal›flmalar yap›l-
d›¤› görülmektedir. (Tablo-20) 

Grafik-36 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Operasyonlar›n Yakalama Metotlar›na Göre Da¤›l›m›

2006 y›l›nda gerçeklefltirilen operasyonlarda 2005 y›l›na göre daha az muhbir kullan›ld›¤›
görülürken, teknik takip destekli ve ihbara dayal› operasyonlarda art›fl oldu¤u görülmektedir.
Bu durum da güvenlik birimlerimizin modern polis teknik ve taktiklerini daha yayg›n kullan-
maya bafllad›klar›n›n bir göstergesi olarak de¤erlendirilmektedir. Nitekim güvenlik birimleri-
miz gerek muhbirlerden elde etti¤i bilgileri gerekse gelen ihbarlardan elde etti¤i bilgileri tek-
nik takiple desteklemektedir. 

Ayr›ca 2006 y›l›nda 2005 y›l›na göre güvenlik birimlerimize gelen ihbar say›s›n›n artmas›,
kamuoyunun uyuflturucu madde tehlikesine karfl› göstermifl oldu¤u bir hassasiyetin ve gü-
venlik birimlerimizin ihbarlar üzerinde gerekli ciddi araflt›rmalar› yapmas›n›n bir sonucu ol-
du¤u de¤erlendirilmektedir. 

Tablo-20 2006 Y›l›nda Gerçeklefltirilen Operasyonlar›n Yakalama Metotlar›na ve Yakalanan Madde 
Cinsine Göre Da¤›l›m›
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5. YAKALANAN fiAHISLARA GÖRE DE⁄ERLEND‹RME

5.1 Madde Cinsine Göre De¤erlendirme

2006 y›l›nda haklar›nda adli ifllem yap›lan flüphelilerin say›s›nda 2005 y›l›na göre en fazla
art›fl asetik anhidrit, bazmorfin ve captagon maddesi olaylar›nda meydana gelmifltir. (Tablo-
21) Ayr›ca 2006 y›l›nda yakalanan flüpheli flah›s say›s›n›n 2005 y›l›na göre %42,9’luk art›fl gös-
termesinin, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n tüm ba¤lant›lar›yla birlikte or-
taya ç›kart›lmas›na yönelik olarak gerçeklefltirilen projeli çal›flmalardan kaynakland›¤› de¤er-
lendirilmektedir. 

5.2 Suçtaki Rolüne Göre De¤erlendirme

2006 y›l›nda haklar›nda adli ifllem yap›lan flah›slar›n rollerine bak›ld›¤›nda; uyuflturucu
madde sat›c›lar› ile bu maddeleri bulunduran flah›slar›n say›s›n›n, kullan›c› say›s›ndan fazla ol-
du¤u görülmektedir. (Tablo-22). 2006 y›l›nda sat›c› ve bulunduran flah›slar›n say›s›n›n ilk iki
s›rada yer almas›n›n, Narkotik Birimlerimizin ülkemiz vatandafllar›na uyuflturucu madde te-
min eden ve da¤›t›m›n› yapan ülke içi uyuflturucu flebekelerinin yönelik olarak gerçeklefltir-
mifl oldu¤u planl› ve projeli çal›flmalardan kaynakland›¤› de¤erlendirilmektedir. 

Tablo-21 2005-2006 Y›llar›nda Hakk›nda Adli ‹fllem Yap›lan fiüphelilerin Suça Konu Olan Madde 
Cinsine Göre Da¤›l›m›

ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN
ESRAR 1342 46 2742 157 113 4 6904 315 367 22 12012
ERO‹N 162 12 679 23 236 5 561 31 187 9 1905
AFYON 4 - 19 1 2 1 34 1 18 2 82
KOKA‹N 20 7 217 11 9 3 228 18 4 1 518
ECSTASY 115 8 727 54 12 - 771 65 141 17 1910
CAPTAGON 25 1 125 4 8 4 33 2 8 1 211
SENTET‹K ECZA 33 6 89 2 - - 263 18 29 6 446
TOPLAM 1701 80 4598 252 380 17 8794 450 754 58 17084

TOPLAMMADDE C‹NS‹
2006 YILINDA HAKKINDA ADL‹ ‹fiLEM YAPILAN fiÜPHEL‹LER

KULLANICI SATICI TAfiIYICI BULUNDURMA D‹⁄ER

Tablo-22 2006 Y›l›nda Hakk›nda Adli ‹fllem Yap›lan fiüphelilerin Suça Konu Olan Madde Cinsi ve 
Suçtaki Rollerine Göre Da¤›l›m›
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5.3 Cinsiyetine Göre De¤erlendirme

2006 y›l›nda uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar›na kar›flan flah›slar›n say›s›nda 2005 y›-
l›na göre %42,9’luk, bu flah›slar içerisindeki erkeklerin say›s›nda %41,7’lik, kad›nlar›n say›s›n-
da %70,7’lik art›fl meydana gelmifltir. (Grafik-37)

Grafik-37 Uyuflturucu Madde Olaylar›na Kar›flan fiüphelilerin Cinsiyetine Göre Da¤›l›m›

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar›na kar›flan kad›nlar›n say›s›nda art›fl görülmesi, ka-
d›n›n sosyal statüsündeki de¤iflimden ve toplumda daha fazla yer almas›ndan kaynakland›¤›
de¤erlendirilmektedir. 

5.4.Uyru¤a Göre De¤erlendirme

Ülkemizin uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›nda transit bir konumda olmas› nedeniyle hem ül-
kemiz vatandafllar› di¤er ülkelerde, hem de di¤er ülke vatandafllar› ülkemizde uyuflturucu
madde kaçakç›l›¤› olaylar›na kar›flt›klar›ndan dolay› yakalanmaktad›r. 

Ülkemizde uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar›na kar›flt›klar›ndan dolay› yakalanan ya-
banc› uyruklu flah›slar›n say›s›nda ve yurtd›fl›nda yakalanan ülkemiz vatandafllar›n›n say›s›n-
da 2003 y›l›ndan itibaren art›fl oldu¤u görülmektedir. (Grafik-38) 

Grafik-38 Y›llara Göre Türkiye’de Yakalanan Yabanc›lar›n ve Yurtd›fl›nda Yakalanan Türklerin Da¤›l›m›



5.4.1. Ülkemizde Yakalanan Yabanc› Uyruklu fiah›slar›n Ülkelere Göre Da¤›l›m›

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› suçundan dolay› ülkemizde yakalanan yabanc› uyruklu fla-
h›slar›n durumuna bak›ld›¤›nda; bu flah›slar›n hem yanlar›nda kullan›m amaçl› uyuflturucu
madde bulundurmalar›ndan dolay› hem de bir organizasyon içerisinde yer almak suretiyle
uluslararas› uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapmak suçlar›ndan dolay› yakaland›klar› görül-
mektedir. (Tablo-23) 

Ayr›ca uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› suçundan dolay› ülkemizde yakalanan flah›slardan;

• Almaya, ‹ngiltere ve ‹ran uyruklu flah›slar›n esrar maddesi,

• Bosna Hersek, Hollanda, ‹ran, ‹srail, K›rg›zistan, Makedonya ve Romanya uyruklu flah›s-
lar›n eroin maddesi,

• Gürcistan ve Türkmenistan uyruklu flah›slar›n kullan›m amaçl› eroin maddesi,

• ‹ran ve Kanada uyruklu flah›slar›n afyon maddesi,

• ‹ran uyruklu flah›slar›n asetik anhidrit maddesi,

• Lübnan uyruklu flah›slar›n kokain maddesi,

• Bulgaristan, ‹ran ve Suriye uyruklu flah›slar›n captagon maddesi,

• Hollanda, ‹ran ve Moldovya uyruklu flah›slar›n ecstasy maddesi ile birlikte yakaland›kla-
r› görülmektedir. 

Yukar›da belirtilen tespitler, ülkemizde meydana gelen uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›
olaylar›n›n hangi ülkeler ile ba¤lant›s› oldu¤u konusunda bir görüfl oluflturulmas›na yard›mc›
olmaktad›r.
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2006 y›l›nda da geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi ‹ran uyruklu flah›slar›n, ülkemizde meydan
gelen uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olaylar›nda yakalanan yabanc› uyruklu flah›slar aras›nda
ilk s›rada oldu¤u görülmektedir. (Grafik-39) Gürcistan ve Türkmenistan uyruklu flah›slar ise
ço¤unlukla az miktarl› eroin maddesiyle birlikte yakalanm›fllard›r. 

Tablo-23 Ülkemizde Uyuflturucu Madde Kaçakç›l›¤› Olaylar›na Kar›flan fiah›slar›n Uyruklar›na Göre 
Da¤›l›m› (* Birden fazla ülke vatandafllar›n›n kar›flt›¤› olaylar)

Grafik-39 2006 Y›l›nda Ülkemizde Uyuflturucu Madde Kaçakç›l›¤› Olaylar›na Kar›flan Yabanc› 
Uyruklu fiah›slar›n Vatandafl› Olduklar› Ülkelere Göre Da¤›l›m›

5.4.2. Yurtd›fl›nda Uyuflturucu Madde Olaylar›na Kar›flan Türk Uyruklu fiah›slar›n
Ülkelere Göre Da¤›l›m›

Ülkemiz vatandafllar›n›n uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› suçundan dolay› yakaland›klar› ül-
kelere bak›ld›¤›nda; bu ülkelerin genellikle Balkan rotas› üzerinde bulunan ülkeler oldu¤unu
ve ülkemiz vatandafllar›n›n yo¤un olarak yaflad›klar› ülkeler oldu¤unu görmekteyiz. (Tablo-
24) Ayr›ca ülkemiz vatandafllar›, ülkemizde kaçakç›l›¤› yap›lan her türlü uyuflturucu maddey-
le (eroin, esrar, kokain, amfetamin ve ecstasy) az veya çok yakalanm›fl durumdad›r. Bu uyufl-
turucu maddelerin ülkemizdeki kaçakç›l›k durumlar› ise “Madde Türüne Göre De¤erlendir-
me” bölümünde aç›klanm›flt›. 
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Ayn› zamanda ülkemiz vatandafllar›n›n;

• Almanya, Fas, ‹talya, KKTC ve Norveç’te esrar maddesi,

• Almanya, Belçika, Fransa, ‹ran, ‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Romanya ve S›rbistan Kara-
da¤’da eroin maddesi,

• Almanya, Ekvator, ‹talya ve Peru’da kokain maddesi,

• Almanya, Bulgaristan ve Hollanda’da amfetamin maddesi,

• Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda’da ecstasy maddesiyle birlikte yakaland›k-
lar› görülmektedir. 



Tablo-24 Yurtd›fl›nda Uyuflturucu Madde Kaçakç›l›¤› Olaylar›na Kar›flan Türk Uyruklu fiah›slar›n 
Ülkelere Göre Da¤›l›m› 
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2006 y›l›nda da 2005 y›l›nda oldu¤u gibi ülkemiz vatandafllar›n›n uyuflturucu madde kaçak-
ç›l›¤› suçundan dolay› en fazla yakaland›klar› ülkeler aras›nda Almanya ve KKTC’nin ilk iki s›-
rada yer ald›¤› görülmektedir. (Grafik-40)

Grafik-40 2006 Y›l›nda Yurtd›fl›nda Uyuflturucu Madde Kaçakç›l›¤› Olaylar›na Kar›flan 
Ülkemiz Vatandafllar›n›n Olaya Kar›flt›klar› Ülkelere Göre Da¤›l›m›

5.5. Uyuflturucu Ba¤lant›l› Ölüm Olaylar›n›n De¤erlendirilmesi

Ülkemizde meydana gelen uyuflturucu ba¤lant›l› ölüm olaylar› 2004 y›l›nda en üst seviye-
sine ulaflm›fl ve bu y›ldan sonra düflüfl olmufltur. (Grafik-41) Ancak son iki y›lda uyuflturucu
ba¤lant›l› ölüm olaylar›nda ölen flah›slar›n say›s› 2004 y›l› öncesinde ölen flah›slar›n say›s›ndan
fazla olmufltur. Ayr›ca 2006 y›l›nda ölen flah›slardan birisinin yabanc› uyruklu oldu¤u tespit
edilmifltir. 
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2006 y›l›nda ülkemizde meydana gelen uyuflturucu ba¤lant›l› ölüm olaylar›n›n %83,3’ü ‹s-
tanbul ilimizde meydana gelmifltir. (Grafik-42) ‹stanbul ilimiz ülkemizin en büyük nüfusuna
sahip olup kozmopolit bir yap›ya sahiptir. ‹stanbul ilimizde bulunan güvenlik birimleri tara-
f›ndan hem ülke içinde faaliyet gösteren uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›na
yönelik planl› projeli operasyonlar yap›lmakta hem de kamuoyunu uyuflturucu maddeler ko-
nusunda bilgilendirici faaliyetler düzenlenmektedir. Ancak bu tür polisiye çal›flmalar›n tek ba-
fl›na yeterli olmad›¤› görülmektedir. Bu nedenle de tüm kamu kurum ve kurulufllar ile sivil
toplum örgütlerinin ortak hareket etmeleri gerekmektedir. 

Grafik-41 Uyuflturucu Ba¤lant›l› Ölüm Olaylar›n›n Y›llara Göre Da¤›l›m›

Grafik-42 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Uyuflturucu Ba¤lant›l› Ölüm Olaylar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›
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2006 y›l›nda meydana gelen uyuflturucu ba¤lant›l› ölüm olaylar›nda ölenlerin %61,9’nun
26-35 yafl grubu oluflturmaktad›r. (Grafik-43) Ayr›ca 2006 y›l›nda ölenlerin %16,6’s›n› kad›nla-
r›n oluflturdu¤u ve yafl grubu olarak da 15-25 yafl grubuna dahil olduklar› görülmektedir. 

Grafik-43 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Uyuflturucu Ba¤lant›l› Ölüm Olaylar›n›n Yafl Grubuna 
Göre Da¤›l›m›

6. UYUfiTURUCU MADDE KAÇAKÇILI⁄I ‹LE MÜCADELE FAAL‹YETLER‹

6.1. Operasyonel Faaliyetler

Uyuflturucu madde sorunuyla arz, talep ve rehabilitasyon safhalar›nda eflit mücadele edi-
nilmesini benimseyen ülkemiz güvenlik birimleri taraf›nca, teknolojinin sa¤lam›fl oldu¤u tek-
nik imkanlar, takip sistemleri, analiz programlar›, kontrollü teslimat uygulamalar›, gizli görev-
li kullan›m›, muhbir bilgilerinin de¤erlendirilmesi, obzervasyon araçlar›n›n kullan›m› gibi po-
lisiye teknik ve taktikleri sonuna kadar kullan›lmaktad›r. 

Ülkemiz ulusal ve uluslararas› alanda faaliyet gösteren uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› orga-
nizasyonlar›na yönelik olarak, organizasyonlar›n tüm ba¤lant›lar›n› (uyuflturucu maddenin te-
min edicisini, sat›c›s›n›, imalatç›s›n›, nakliyecisini, zulac›s›n›, al›c›s›n›, finansörünü) ortaya ç›-
kararak suçlular›n yakalanmas›n› sa¤lamak üzere, teknik-takip destekli ulusal ve uluslararas›
projeli çal›flmalar yapmaktad›r. 

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan organizasyonlara karfl› gösterilen mücadele ayn› ka-
rarl›l›kla ülkemiz insan›na uyuflturucu madde sa¤layan, satan, kullanmaya al›flt›ran, teflvik
eden veya özendiren ülke içi uyuflturucu flebekelerine (sokak sat›c›lar›na) yönelik olarak da
projeli çal›flmalar gerçeklefltirilmektedir. Teknik-takip destekli olarak gerçeklefltirilen bu pro-
jeli çal›flmalarla organizasyonun deflifre edilerek suçlular›n (uyuflturucu madde sat›c›s›, kulla-
n›c›s›, temin edicisi, finansörü, nakliyecisi) adliyeye sevk edilmesi hedeflenmektedir. 

Bununla birlikte ülkemiz, uyuflturucu maddenin nihai hedefini ve kaçakç›l›k organizasyo-
nu üyelerini tespit etmek ve organizasyonu tamamen ortadan kald›rmak amac›yla etkili bir fle-
kilde ulusal ve uluslararas›, 1988 BM Sözleflmesiyle tavsiye edilen, kontrollü teslimat uygula-
malar› gerçeklefltirmektedir.
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6.1.1. Ülke ‹çi Uyuflturucu fiebekelerine (Sokak Sat›c›lar›) Yönelik Projeli Operas-
yonlar

Uyuflturucu madde kaçakl›¤›nda transit bir konumda olan ülkemiz, uyuflturucu madde ka-
çakç›l›¤›ndan kaçakç›l›k boyutunda etkilendi¤i gibi kullan›m boyutunda da etkilenmektedir.
Ülkemiz vatandafllar›n› uyuflturucu madde kullan›m›na al›flt›ran ve uyuflturucu madde sa¤la-
yan uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n› ortaya ç›kartmak ve yakalanmalar›n›
sa¤lamak üzere, 2005 y›l›n›n son çeyre¤inden itibaren güvenlik birimlerimiz taraf›ndan çal›fl-
malara a¤›rl›k verilmeye bafllanm›flt›r. 2005 y›l› sonunda da bunun 2006 y›l› için bir mücadele
stratejisi olarak belirlenmesine karar verilmifl ve mücadeleyi ülke geneline yayma politikas›
do¤rultusunda, 2006 y›l›nda gerçeklefltirilen operasyonlar neticesinde, bu alanda da gerek
operasyon say›s› gerekse yakalanan sokak sat›c›s› say›s› bak›m›ndan yine tüm zamanlar›n en
yüksek rakamlar›na ulafl›lm›flt›r. (Tablo-25)

Tablo-25 2005 ve 2006 Y›llar›nda Ülke ‹çi Uyuflturucu fiebekelerine (Sokak Sat›c›lar›) 
Yönelik Projeli Operasyonlara Ait ‹statistik

Ülke içi uyuflturucu flebekelerine yönelik olarak gerçeklefltirilen operasyonlar sonucu ya-
kalanan uyuflturucu maddelere bak›ld›¤›nda esrar ve ecstasy maddelerinin ilk s›ralarda yer al-
d›¤› görülmektedir. 

Dünyada da 200 milyon uyuflturucu madde kullan›c›s›n›n oldu¤u ve bunun da 162 milyo-
nun esrar kullan›c›s› oldu¤u tahmin edilmektedir. Ayn› flekilde ülkemizde de uyuflturucu kul-
lan›m›ndan dolay› haklar›nda adli ifllem yap›lan flah›slar›n ço¤unlu¤unu esrar kullan›c›lar›
oluflturmaktad›r. 

Ecstasy maddesinin kaçakç›l›¤› ve kullan›m› ise son y›llarda ülkemiz için önemli bir tehli-
ke olmaya bafllam›flt›r. Nitekim 2006 y›l›nda yakalanan ecstasy maddesinin %62,3’ü ülke içi
uyuflturucu flebekelerine yönelik olarak gerçeklefltirilen operasyonlarda yakalanm›flt›r. 
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Ülke içi uyuflturucu flebekelerine yönelik operasyon gerçeklefltiren illerimiz aras›nda An-
kara, Antalya, Eskiflehir, ‹stanbul ve ‹zmir illerimizin gerçeklefltirdikleri operasyon say›s› bak›-
m›ndan ilk s›ralarda yer ald›¤› görülmektedir. (Tablo-26) 

Ülke içi uyuflturucu flebekelerine yönelik olarak gerçeklefltiren operasyonlarda; 
• Uyuflturucu maddelere sokakta farkl› ve de¤iflik isimler verildi¤i (tafl, ot vb.),
• Uyuflturucu madde tafl›mac›l›¤›nda yafl› küçük flah›slar›n ve posta-kargo yönteminin kul-

lan›ld›¤›,

Tablo-26 2006 Y›l›nda Ülke ‹çi Uyuflturucu fiebekelerine Yönelik Operasyon Gerçeklefltiren 
‹llerin Da¤›l›m›



Narkotik Suçlar

53

• Organizasyonlar›n turizm bölgelerinde fazla müflterisi olmayan apart otel ve restoranlar
kiralad›¤›,

• Ecstasy maddesinin ‹stanbul ilimizden temin edildi¤i,
• Baz› organizasyonlar›n içerisinde yabanc› uyruklu flah›slar›nda bulundu¤u,
• Uyuflturucu maddenin maafl karfl›l›¤› çal›flan flah›slar taraf›ndan sokakta sat›ld›¤›, 
• Organizasyon içerisinde hiyerarflik bir yap›lanman›n oldu¤u,
• Organizasyonlar›n uyuflturucu maddeleri akla gelmeyecek yerlerde saklayarak içiciye

ulaflt›rd›klar› (ekmek aras› gibi) tespit edilmifltir. 

6.1.2. Uluslararas› Projeli Operasyonlar

Uluslararas› ba¤lant›lar› olan uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n, ba¤lant›la-
r›n›n ortaya ç›kart›larak yakalanabilmeleri için ülkemiz güvenlik birimleri di¤er ülke güvenlik
birimleri ile yak›n bir iflbirli¤i sergilemektedir. Geçmifl y›llarda kurulan bu iflbirli¤i çok daha üst
seviyelere tafl›narak gerek ülkemizde ve gerekse yurtd›fl›nda rekor miktarlarda uyuflturucu
madde ele geçirilmesi yoluyla çok önemli kaçakç›l›k gruplar›n›n çökertilmesi sa¤lanm›flt›r. 

Uluslararas› iflbirli¤i neticesi gerçeklefltirilen operasyonlarda; ülkemize gelen 6 kilo 100
gram esrar, 2 kilo 250 gram kokain ve 129.000 adet ecstasy maddesi yakalan›rken, ülkemiz
üzerinden yurtd›fl›na ç›kan 1577 kilo 229 gram eroin, 10 kilo afyon, 42 kilo kokain, 1.016.002
adet captagon ve 2016 adet subutex maddesi yakalanm›flt›r. (Tablo-27)

Tablo-27 2006 Y›l›nda Uluslararas› ‹flbirli¤i Neticesi Gerçeklefltirilen Operasyonlara Ait ‹statistikler

Uluslararas› ‹flbirli¤i Neticesi Gerçeklefltirilen Operasyonlara bak›ld›¤›nda;
• Eroin maddesinin Almanya, Bulgaristan, Hollanda, ‹ngiltere ve ‹talya’ya gitti¤i, 
• Afyon maddesinin ABD ve Kanada’ya gitti¤i, 
• Captagonun maddesinin Bulgaristan’dan geldi¤i,
• Captagon maddesinin Ortado¤u ve Arap ülkelerine gitti¤i,
• Kokain maddesinin Güney Amerika’dan geldi¤i,
• Ecstasy maddesinin ise Hollanda’dan geldi¤i görülmektedir. 
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6.2. Kontrollü Teslimat Uygulamalar›

Uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar›n›n tüm ba¤lant›lar› ile birlikte ortaya ç›kar-
t›lmas›n› ve organizasyon içerisinde yer alan flah›slar›n suç unsuru uyuflturucu maddeyle ya-
kalanmas›n› sa¤layan kontrollü teslimat uygulamalar› ülkemiz taraf›ndan hem yurt içerisinde
hem da uluslararas› alanda uygulanmaktad›r. 

Ülkemizde kontrollü teslimat uygulamalar›na, yasal mevzuat›n ç›kart›lmas›yla birlikte 1997
y›l› sonlar›nda bafllanm›fl olup 2006 y›l› sonu itibariyle 69’u uluslararas› olmak üzere toplam
118 kontrolü teslimat uygulamas› gerçeklefltirilmifltir. (Tablo-29)

Ülkemiz kontrollü teslimat uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ine inanmakta olup, bu
do¤rultuda kat›lm›fl oldu¤u uluslararas› toplant›larda s›k s›k ülkeleri 1988 Tarihli Uyuflturucu ve
Psikotrop Maddelerin Kaçakç›l›¤›na Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi ile de tavsiye edilen kon-
trollü teslimat uygulamalar›n› iç hukuklar›na yans›tmalar› yönünde telkinlerde bulunmaktad›r. 

Uluslararas› kontrollü teslimat uygulamas› ülkemiz taraf›ndan en fazla Almanya ile gerçeklefl-
tirilmifltir. Özellikle son iki y›lda iki ülke aras›nda gerçeklefltirilen kontrollü teslimat uygulamala-
r›nda önemli art›fllar olmufltur. Almanya ile ülkemiz aras›nda gerçeklefltirilen kontrollü teslimat
uygulamalar›nda en fazla esrar maddesinin yakaland›¤› görülmektedir. (Tablo-28) Ancak Alman-
ya ile ülkemiz aras›nda gerçeklefltirilen kontrollü teslimat uygulamalar› neticesinde gerçeklefltiri-
len 764 kilo 900 gram esrar maddesinin 750 kg.’›, Pakistan’dan havayoluyla kargo içerisinde ge-
len 750 kg. esrar maddesinin ülkemiz üzerinden Almanya’ya gitmesinden kaynaklanmaktad›r.

Ülkemizde, Gürcistan birimleriyle müfltereken yürütülen kontrollü teslimat operasyonu
kapsam›nda eroin ba¤›ml›l›¤› tedavisinde kullan›lan morfin içerikli “Subutex” tabletler ilk de-
fa yakalanm›flt›r.

Tablo-28 1997-2006 Y›llar› Aras›nda Gerçeklefltirilen Kontrollü Teslimat Uygulamalar›

Son iki y›lda ülkemiz taraf›ndan gerçeklefltirilen kontrollü teslimat uygulamalar› say›s›na
bak›ld›¤›nda geçmifl y›llara göre önemli bir art›fl›n oldu¤u görülmektedir. Özellikle kontrollü
teslimat karar›n› vermeye yetkili Ankara CMK 250. Maddeyle Yetkili ve Görevli Cumhuriyet
Baflsavc› Vekilli¤inin di¤er konularda oldu¤u gibi bu konuda da Narkotik Birimlerimize sa¤-
lam›fl oldu¤u destek ve iflbirli¤i bu neticeyi do¤urmufltur. (Grafik-44/45). 



Narkotik Suçlar

55

Grafik-44 Y›llara Göre Kontrollü Teslimat Uygulamas› Da¤›l›m›

Grafik-45 Y›llara Göre Yurtiçi/Yurtd›fl› Kontrollü Teslimat Uygulamas› Da¤›l›m›

Ülkemiz kontrollü teslimat uygulamalar›n›n özellikle uyuflturucu madde imalathanelerinin
ortaya ç›kart›lmas›nda uygulanabilece¤ine inanmakta ve bu do¤rultuda uyuflturucu madde
imalinde kullan›lan kaça¤a kayd›r›lm›fl kimyasal maddelerin al›nacak kontrollü teslimat karar-
lar› do¤rultusunda varaca¤› en son noktaya kadar takip edilmesinin gereklili¤ini vurgulamak-
tad›r. 

Daire Baflkanl›¤›m›z koordinesinde, ‹stanbul-Gaziantep-Bursa ve Aksaray illerinin yapm›fl
olduklar› teknik ve fiziki takipler, projeli çal›flmalar ile alm›fl olduklar› bilgileri de¤erlendirme-
leri neticesinde, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapan bir organizasyonun deflifre edilerek tüm
unsurlar› ile beraber çökertilmesi sa¤lanm›flt›r. Asetik andihrit maddesi ile yap›lan kontrollü
teslimatla, bugüne kadar ilk kez yasad›fl› uyuflturucu madde imalathanesine ulafl›lm›fl olup,
2006 Temmuz ay›nda geçeklefltirilen ve 8 ay süreli s›k› takip gerektiren bu kontrollü teslimat
operasyonunda toplam 395 kilo 992 gram bazmorfin, 1 kilo 915 gram eroin, 2 ton 677 kilo ase-
tik anhidrit, 399 kilo 900 gram soda, eroin maddesi imalat›nda kullan›lan laboratuar malzeme-
leri 1 adet ruhsats›z tabanca, 21 adet fiflek, 2 adet av tüfe¤i, 22 adet fiflek, uyuflturucu naklin-
de kullan›lan 2 adet araç, uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndan elde edildi¤i de¤erlendirilen 7785 euro
parayla birlikte 19 flah›s yakalanm›flt›r. 
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Tablo-29 2006 Y›l›nda Ülkemize Di¤er Ülkelerden Gelen Taleplerin Geldi¤i Ülkelere Göre Da¤›l›m›

6.3. Uluslararas› ‹flbirli¤i Faaliyetleri

Teknolojik geliflmeler do¤rultusunda ülke s›n›rlar›n›n kalkt›¤› günümüzde, uyuflturucu
madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar› da faaliyetlerini belirli bir ülkeyle s›n›rl› tutmay›p, di¤er
ülkelere de yaymaktad›r. Bu organizasyonlar ya kendi üyelerini di¤er ülkelere yerlefltirmekte
ya da di¤er ülkelerde bulunan organizasyonlar ile menfaat birli¤i yapmaktad›rlar. Bu neden-
le uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› organizasyonlar› ile mücadele eden ülkelerin de birbirleriy-
le yak›n bir iflbirli¤i içerisinde bulunmas› gerekmektedir. 

Ülkemiz uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede uluslararas› iflbirli¤i faaliyetlerini;
uluslararas› organizasyonlar, irtibat görevlileri ve güvenlik ve iflbirli¤i anlaflmalar› imzalad›¤›
ülkelerle sürdürmektedir. 

2006 y›l›nda ülkemize uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› konusunda 23 farkl› ülkeden 1371
bilgi talebi gelmifl ve ülkemiz taraf›ndan gelen bu bilgilerle ilgili gerekli araflt›rmalar yap›larak
talepte bulunan ülkeye geri dönüflümde bulunulmufltur. (Tablo-29)

Balkan Rotas› üzerinde bulunan ülkemize en fazla bilgi talebi yine Balkan Rotas› üzerinde
bulunan ülkeler taraf›ndan eroin maddesi kaçakç›l›¤› ile ilgili olarak gelmektedir. Ülkemiz ise
ayn› iflbirli¤inin sentetik uyuflturucu maddelerin kaçakç›l›¤›nda ve özellikle de hedef oldu¤u
ecstasy maddesinin kaçakç›l›¤›nda yer alan organizasyonlar›n ortaya ç›kart›lmas›na yönelik
olarak beklemektedir. 
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6.4 Narko Terörizim

Dünya üzerinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin, uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›n›, ör-
gütlerinin en önemli gelir kaynaklar›ndan biri olarak kulland›klar› bilinmektedir. Ülkemizde
terörist faaliyetler içerisinde yer ald›klar›ndan dolay› aran›r durumda iken, illegal yollardan
yurtd›fl›na ç›kan ve gittikleri baz› ülkelerin yasal boflluklar›ndan yararlanmak suretiyle örgüt-
lenme ve kadrolaflmalar›n› oluflturan, bölücü örgüt mensuplar›n›n ülkemiz aleyhinde propa-
ganda faaliyetlerine yöneldikleri, içerisinde faaliyet gösterdikleri örgütlere maddi gelir temin
etmek amac›yla da uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› yapt›klar› bilinmektedir. Özellikle terör ör-
gütü PKK/KONGRA-GEL’in ülkemizde silahl› eylemlere bafllad›¤›, 1984 y›l›ndan itibaren artan
militan kadrolar›n›n silah/lojistik ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla, uluslararas› uyuflturucu fle-
bekeleriyle irtibata geçerek ve daha sonra mülteci olarak yerlefltikleri ülkelerde kendi organi-
zasyonlar›n› kurarak uyuflturucu ticaretine yöneldi¤i gözlenmektedir.

Terör örgütleri uyuflturucu madde kaçakç›l›¤›n›n hemen her safhas›nda (imalat/ tafl›ma/
arac›l›k/ sat›fl/ sokak sat›c›l›¤› v.b.) yer alarak finansal destek sa¤lamaktad›rlar. Ülkemizde
gerçeklefltirilen uyuflturucu madde operasyonlar›nda yakalanan flah›slar›n ifadeleri, terör ör-
gütleri ile ba¤lant›l› suç kay›tlar›, örgüte ait s›¤›nak/hücre evlerinde ele geçirilen uyuflturucu
maddeler ve dokümanlardaki uyuflturucu al›fl veriflinin para kay›tlar›, terör örgütlerinin uyufl-
turucu madde kaçakç›l›¤› olaylar› ile olan ba¤lant›lar›n› aç›kça ortaya koymaktad›r.

Bu ba¤lamda 1984 y›l›ndan günümüze kadar ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütleriy-
le ba¤lant›l› oldu¤u tespit edilen toplam 335 uyuflturucu madde yakalamas› gerçeklefltirilmifl-
tir. (Tablo-30)

Tablo-30 Terör Örgütleriyle Ba¤lant›l› Uyuflturucu Madde Yakalamalar› 
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ORGAN‹ZE SUÇLAR, S‹LAH MÜH‹MMAT VE TEHL‹KEL‹
MADDELER KAÇAKÇILI⁄I

1. ORGAN‹ZE SUÇLAR

1.1 Girifl

Yaflam›n her geçen gün daha da zor hale gelmesinde, insano¤lunun neden oldu¤u riskler
olarak kategorize edilen “imal edilmifl riskler” önemli rol oynamaktad›r. Son dönemlerde özel-
likle büyük kentlerimizde bireye karfl› ifllenen suçlar ile fliddet olaylar›n›n artmas›, toplumsal
güvenli¤in zedelenmesine neden olmaktad›r. Sosyal problemler aras›nda kendine en fazla yer
bulan suç, evrensel bir olgudur ve topluma zarar verdi¤i ya da tehlikeli oldu¤u kanun koyucu
taraf›ndan kabul edilen ve belirtilen eylem, davran›fl ve hareketlerdir. Toplumlar›n tarihsel ge-
liflimi incelendi¤inde, her tür sosyal yap›da suçun her zaman var oldu¤u görülür.

Dünyada suç ve suçluluk alan›nda nitel ve nicel anlamda de¤ifliklikler olmaktad›r. Özellik-
le örgütlü olarak ifllenen mafya tipi organize suçlar, bir art›fl e¤ilimine girmifltir. Türkiye’de de
son 25 y›ld›r terör suçlar› gündemin birinci s›ras›nda olmas›na karfl›n, son y›llarda yaflanan ge-
liflmeler organize suçlarla mücadeleyi de, güvenlik birimleri için birincil hale getirmifltir.

Terör suçlar›yla ilgili h›zl› de¤iflimin yafland›¤› olaylardan biri, 2001 y›l›nda Amerika’da mey-
dana gelen 11 Eylül terör sald›r›s›d›r; çünkü bu olaydan sonra terörle mücadelede bir k›r›lma nok-
tas› yaflanm›fl ve terör alan›nda yeni güç iliflkileri ortaya ç›km›flt›r.  Bu e¤ilim, mafya tipi suçlar›n
arka planda kalmas› sonucunu do¤urmufltur. Ancak FBI (Federal Soruflturma Bürosu) kay›tlar›na
göre, dünyada y›ll›k cirosu bir trilyon dolar, ‹ngiliz SOCA (Ciddi Organize Suç Kuruluflu) birimi
kay›tlar›na göre de ‹ngiltere’de y›ll›k 100 milyar dolar olan organize suç örgütlerinin sirkule etti¤i
para, birçok geliflmekte olan ülkenin y›ll›k bütçesinden daha fazlad›r. Bu durumda, organize suç-
lar›n toplumlar için  büyük bir imal edilmifl risk oldu¤unu söylemek mümkündür.

Bireysel, toplumsal ve  ulusal güvenli¤in,  organize suç örgütleri taraf›ndan her geçen gün
daha fazla erozyona u¤rat›ld›¤› aç›kt›r. Örgütlü suçlar, bugün dünyay› tehdit eden bir güç ha-
line gelmifltir. Öyle ki, dünyan›n en geliflmifl ve en güvenli ülkeleri dahi bu tehditten kendisi-
ni koruyamam›flt›r. 

“... gün gelir terör biter, bölücüler silah b›rak›r, cinayet çeteleri da¤›l›r, hatta olanlar
k›sa sürede unutulabilir. Ama organize suç örgütleri için ayn› fleyi söylemek mümkün de-
¤il. Zira mafya tipi toplum yap›s› çözülmedi¤i sürece bu yap›lanman›n gere¤i olarak orga-
nize suç örgütleri varl›¤›n› devam ettirir. Mafya tipi anlay›fl, iliflkiler ve de¤erler mafyay›
somut bir örgüt olmaktan ç›kar›p, sosyal bir anlay›fl, hatta bir yaflam biçimi olarak devle-

tin ve merkezi otoritenin karfl›s›na diker ...”1

23 May›s 1992’de öldürülen ‹talyan Savc› Giovanni Falcone, “Organize mafya suç-
lar›yla, mafya zihniyetini birbirine kar›flt›rmaman›n çok önemli oldu¤unu söyler. Çünkü

der, insan suç ifllemeden de bu zihniyete sahip olabilir.” 2

1Mafya Üzerine Notlar, Murat   ÇULCU, 1998
2Mafya, T.Lappalainen, Yerdeniz 2005, s.142
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Türkiye’de organize suç; genel anlamda, farkl›  kifli ve örgütlerce planlan›p ifllenen suç ola-
rak tan›mlanmaktad›r. Genifl anlamda ise, cebir ve  tehdit uygulanarak, sindirme, korkutma,
y›ld›rma yöntemleri ile haks›z ekonomik ç›kar sa¤lamak amac›yla nitelikli bir birleflme olan,
bünyesinde dikey yap›lanma sonucu hiyerarfli bulunduran ve süreklilik arzeden suç örgütle-
rinin eylemlerini ifade etmektedir. Halk›m›z›n kültür, toplumsal normlar, gelenekler, vb. tüm
de¤erlerinden al›nt› motiflerle bezenmifl, suçluluk alt kültürü ile beslenen organize suçlar; ba-
zen mafya, bazen çete, hukukumuzda ise; ‘suç örgütü’ fleklinde ifadesini bulmakta, yap›s› ve
deflifrasyon yöntemleri nedeniyle farkl›l›k arz etmektedir. 

Dünyada ise organize suçun tan›mlanmas› bak›m›ndan bu alanda en fazla kabul görmüfl
ve üzerinde uzlaflmaya var›lm›fl olan Abadinsky’nin tan›mlanmas› esas al›nm›flt›r. Abadinsky’a
göre organize suç flöyle tan›mlanmakta;

“Organize suçlar; legal ve illegal yöntemlerle para ve gücü ele geçirmek maksad›yla, en az
üç seviyeli (rütbeli) hiyerarflik bir yap› sergileyen ve belirli bir grup hiyerarflik disiplininde ha-
reket eden ancak ideolojik amaçl› olmayan kiflilerin yapm›fl oldu¤u eylemlere denir.”3

1.2. Organize Suçlar› Ortaya Ç›karan ve Tetikleyen Nedenler

• ‹deolojik yap›lanmalar,
• Siyasi otorite bofllu¤u,
• Rejim de¤iflikli¤i,
• Hukuki boflluklar,
• Ekonomik istikrars›zl›k (uzun süreli ve yüksek enflasyon, para piyasalar›ndaki suni dal-

galanmalar, yolsuzluk, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik)
• Toplumun sosyolojik yap›s› (Örf, adet ve gelenekler)
• Rüflvet,
• E¤itimsizlik,
• ‹flsizlik, 
• Göç,
• Ahlaki yozlaflma,
• Ülkenin jeopolitik konumu,
• Lüks yaflama ve kolay yoldan para kazanma arzusu,
• Organize suç ihraç eden ülkelerin etkisi,
• Medyada yer alan özendirici yay›nlar
• ‹dari ve adli denetimsizlik,
• Toplum bünyesine uygun olmayan sosyal, hukuki ve siyasi de¤iflimler.        

Organize suçlar, yolsuzluk ve rüflvet tüm dünyada, temel özgürlükler, insan haklar› ve bi-
reylerin yaflam kalitelerine ciddi flekilde zarar vermektedir. Ayn› zamanda ekonomik geliflme-
yi engeller, sosyal ve politik kurumlar›n istikrar›n›n bozulmas›na sebep olur.4

3Abadinsky,H, (1997) Organized Crime USA, Fifth Edition 
4USAK, (web,12,2006) Türkiye’de Organize Suçlarla Mücadelede Yöntem Aray›fllar›,  ‹.Bal, M.Özcan
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1.3. Organize Suç Örgütlerinin Rant Elde Etti¤i Alanlar 

• ‹halelerin sonuçlar›na etki ederek komisyon alma veya üçüncü flah›slar vas›tas›yla tica-
rete at›larak dengeleri bozma,

• ‹fl adamlar›, gazino, bar, pavyon vb. yerlerden koruma ad› alt›nda para alma, 

• Otoparklardan haks›z kazanç elde etme,

• Turizm bölgelerindeki otel ve barlar›n korku ve bask› yoluyla el de¤ifltirmesinden mad-
di menfaat temin etme,

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

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

• Sanayi tesislerini, fabrikalar› ve firmalar› (ilaç, inflaat, çimento, demir-çelik, mermer, tafl›-
mac›l›k vb.) ele geçirmeye çal›flma,

• Futbol sektöründe futbolcu transferlerini yönlendirme, bahis oynatma, maç sonuçlar›na
ve kulüp yönetimine etki etmek suretiyle imkânlar›ndan faydalanma,

• Müzik ve medya sektörüne nüfuz ederek menfaat temin etme,

• G›da piyasas›nda tekel yaratmak suretiyle fiyatlar›n düflmesine veya artmas›na sebebiyet
verme fleklinde özetlenebilecek ve ço¤alt›labilecek yöntemlerle ülke ekonomisine olumsuz
tesir etmektedir.    

Günümüzde suçla mücadelede yaln›z milli politikalar sonuç verecek gözükmemektedir.
Uluslar aras› kamuoyu, devletler aras›nda yürütülen gerek ikili ve gerekse çok tarafl› iliflkiler
suç ve suçlulukla mücadele iflbirli¤ini zorunlu k›lmaktad›r. 

1.4. Organize Suç Örgütleriyle Mücadele

Organize suçlar yap›s› gere¤i, usta ç›rak iliflkisini ça¤r›flt›rmaktad›r . Faaliyet ve etki alanla-
r› aç›s›ndan yerel, bölgesel ve ulusal suç gruplar› olarak tasnif edilebilmektedir. Rant›n oldu-
¤u her yerde ortaya ç›kan haks›z kazançta s›n›r tan›mayan bu yap›lanmalar, bakteri örne¤in-
de görüldü¤ü gibi üreme ve ço¤alma imkan› bulabildikleri hastal›kl› alanlarda görülmektedir. 

Günümüzde organize suç örgütleri, yeni teknolojinin kendilerine sunduklar› olanaklar› ya-
k›ndan takip etmektedirler. Bu yolla kendilerine yeni yöntem ve usuller belirleyen organize
suç örgütleri ile mücadele, teknolojiyi yak›ndan takip eden uzmanlaflm›fl personel ile yap›l-
mal›d›r. 

Organize suç örgütlerinin zaman içerisindeki geliflim sürecine bak›ld›¤›nda, örgütün mad-
di unsuru olan devaml›l›¤›n gere¤i olarak, suçun ifllenifl fleklinde bir de¤iflikli¤in olmad›¤› gö-
rülmektedir. Ayr›ca mutlak hedef olan para ve güç sahibi olmada da bir de¤ifliklik yaflanma-
maktad›r. Ancak zaman içerisinde rant›n saha de¤ifltirmesi ile birlikte örgütler de buna para-
lel olarak faaliyet alanlar›n› de¤ifltirmektedir. Öyle ki 80’li ve 90’l› y›llarda kumarhaneler ve
kumarhane korumal›¤› örgütler için büyük bir rant iken, ülke genelinde kumarhanelerin ka-
pat›l›p bu alandaki rant›n kesilmesi ile farkl› alanlara yönlerini çevirmifllerdir. 
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Grafik-1. 2006 Y›l›nda Yo¤un Olarak Org. Suç Operasyonlar›n›n Yap›ld›¤› ‹lk 20 ‹l

Ulusal düzeyde faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin deflifrasyonu, eylemlerinin de-
lillendirilerek adalete teslim edilmelerinin yan›nda, bölgesel ve yerel faaliyet gösteren örgüt-
lerle mücadele de ayn› etkinlikte yürütülmektedir. Bu do¤rultuda yön verilen mücadele ile y›l-
lara göre yap›lan k›yaslamalarda 2006 y›l›nda yürütülen organize suç operasyonlar›n›n il say›-
s› göz önüne al›nd›¤›nda art›fl oldu¤u görülmektedir. Bununla birlikte sürdürülen mücadele-
de tahkikata konu edilen flah›s, adli makamlara sevk edilen flüpheli ve flüphelilerin tutuklan-
ma oran›ndaki art›fl ise, daha profesyonel  anlay›fl ve delillendirme çal›flmalar›ndaki titiz çaba-
n›n sonucudur. ‹statistiki de¤erler, suçla mücadelede güvenlik güçlerinin kararl›l›¤›n› ve ba-
flar›s›n› göstermektedir. 
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Grafik-2. 2006 Y›l›nda Yo¤un Olarak Organize Suç Operasyonlar›n›n Yap›ld›¤› ‹lk 10 ‹l ve Yakalanan
fiüpheli Say›lar›
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Grafik-3 2006 Y›ll›nda Yap›lan Organize Suç Operasyonlar›nda Yakalanan fiüpheli Say›lar›-
Operasyon Say›lar›na Göre ‹lk 10 ilimiz
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Harita -1. 2006 Y›l›nda Yap›lan Organize Suç  Operasyonlar› ve Yakalanan fiüphelilerin Bölgelere 
Göre Da¤›l›m›

Grafik-4. 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Yap›lan Organize Suç Operasyonlar› ve Yakalanan fiüpheli Say›s›
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Grafik-5. 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Yap›lan Organize Suç Operasyonlar›n›n Bölgelere Göre Da¤›l›m›

Grafik-6. 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Organize Suç Örgütlerinden Ele Geçirilen Silahlar›n Da¤›l›m›
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Organize suçlarla mücadele; yap›sal özellikleri nedeniyle di¤er suç türlerine göre bir tak›m
zorluklar tafl›r. Örgütün oluflumu ve devaml›l›¤› için uzun zaman gerekir. Örgüt içerisinde
farkl› flah›slar taraf›ndan ifllenen de¤iflik suçlar gerçekte ayn› flah›slar için ayn› amaç u¤runa ifl-
lenmektedir; yani olaylar asl›nda birbirleri ile ba¤lant›l› yada iç içedir. Örgütün yap›lanmas›n-
da oldu¤u gibi, bu ba¤lant›lar›n baflar›l› bir flekilde ortaya ç›kar›lmas›, örgütün ve faaliyetleri-
nin deflifrasyonu için sab›rla yürütülen uzun ve detayl› çal›flmalar gerekmektedir. 

Organize suçlar›n karakteristik özelliklerinden bir di¤eri ise devlet ile vatandafl aras›ndaki
güven iliflkisine zarar vermesidir; çünkü mücadeledeki baflar› düzeyi halk taraf›ndan devletin
vatandafl›n› koruma görevindeki yeterlili¤ini göstermektedir. Ülkemizde organize suçlarla
mücadelenin etkin yürütülmesi sonucu kaydedilen geliflmeler, vatandafl›m›z›n devlete karfl›
güven duygusunu pekifltirmifl, böylece sorunlar›n çözümü için suç örgütlerinin yerine devlet
güçleri tercih edilmeye bafllanm›flt›r. 

Organize suç örgütlerinin can damarlar› olan mal varl›klar› ve finans kaynaklar›n›n yasa d›-
fl› yollarla elde ettikleri ispatlanarak müsadere edilmesi çal›flmalar› örgütlerin h›zla güç ve iti-
bar kaybetmesine sebep olmufltur. 

Son zamanlarda suç gruplar›n›n deflifre edilmesiyle yaflanan güncel olaylar, Türkiye’deki
mafya tipi yap›lanma gerçe¤ini gözler önüne sermektedir. Suç gruplar›ndaki yap›lan faaliyet-
lerin meflrulaflt›r›lmas› anlay›fl› üzerinde durulmas› gereken konulardan biridir; çünkü kanuni
çerçeve d›fl›nda yap›lan eylemler, eylemi gerçeklefltirenlerce bir hakk›n veya sorumlulu¤un
yerine getirilmesi olarak de¤erlendirilmektedir. Bu da mafya tipi anlay›fl›n toplumda yerleflik
hale gelmesiyle ilgili uzun bir oluflum sürecinin yafland›¤›n› göstermektedir. Adam yaralamak,
öldürmek veya gasp etmek suretiyle elde edilen haklar, farkl› bir flekilde de¤erlendirilmekte
ve mafya tipi anlay›fl ile ilgili bir normalleflme sürecinin yafland›¤› görülmektedir.

Grafik-7. 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Organize Suç Örgütlerinden Ele Geçirilen Fiflekler
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Bu süreçte birçok faktör etkin rol oynamakta olup, bunlardan en önemlilerinden birinin
medya oldu¤unu söylemek mümkündür. Bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de kitle ileti-
flim araçlar› ortalama insan›n toplumsal gerçekli¤i kavramak için kulland›¤› neredeyse birincil
araçt›r. Burada yay›nlanan imajlar, imgeler, genel kabul görebilmesini sa¤layabilecek, model
teflkil edebilecek, kültürel aç›dan insanlar› etkileyebilecek bir güce sahiptir. Meflrulaflt›rma,
merkezsizlefltirme ya da duyars›zlaflt›rma gibi ideolojik etkileri vurgulanm›fl olan televizyonun,
konunun toplumsal olarak kavranmas› ve tan›mlanmas›nda önemli bir etkisi olmaktad›r.

Özellikle son dönemlerde afl›r› fliddet içeren, bilinçli veya bilinçsizce kanun tan›mazl›¤›n rek-
lam›n›n yap›ld›¤› mafya dizileri ekranda s›kça yer almaktad›r. Magazin kültürünün yayg›nlaflt›¤›,
televizyon izlenme oranlar›n›n % 94’leri buldu¤u ülkemizde sergilenen hayatlar baflta genç ne-
sillerimiz olmak üzere bir çok insan›m›z taraf›ndan ‘rol model’ olarak benimsenmektedir. 

“Türk medyas›, s›kl›kla yasa d›fl›l›¤› ve legal olmayan davran›fl biçimini haber ve prog-
ramlardaki ‘ünlü baba’, ‘yer alt› dünyas›n›n tan›nm›fl ismi’, ‘ünlü kabaday›’ gibi   terimlerle
z›mnen övmekte, izleyicilerde korku ve olumsuzluk yarat›lmas›na zemin haz›rlamaktad›r” 5

Organize suç örgütlerinin devlet kademelerine s›zma yetileri  veya suçtan elde ederek yö-
nettikleri kara para ile bir çok insan›n tarafs›zl›¤›n› etkileyebilecekleri asla göz ard› edilmeme-
lidir. Sebep sonuç iliflkisi ve risk analizleri iyi yap›lmal›d›r. Riskler iyi yönetilmeli, kamu men-
faati ön planda tutulmal›d›r. Sebeplerin ortaya konulmayarak sadece konunun güvenlik bo-
yutu ile ele al›nmas› mücadelenin di¤er ayaklar›n›n eksikli¤i olacakt›r. 

Organize suç örgütlerinin girift yap›s›, bu suçla mücadelede çok yönlü olmay› ve öncelik-
li olarak halk›n aktif deste¤ini gerektirir. Organize suç örgütleri ile mücadelede herkese ve her
kesime görev düflmektedir. Bu mücadelede kolluk ve savc› ayr›lmaz bir bütünün en önemli
unsurlar›d›r. 

Grafik-8. Organize Suç Örgüt Üyelerinin E¤itim Durumu

5 Dr. Cengiz Özdiker, Televizyondaki Mafya Tiplemeleri, Polis Dergisi, Say›. 22 s.415
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Geleneksel güvenlik kavram›yla yeni ça¤›n güvenlik gereksinimlerinin karfl›lanmas› ola-
naks›zd›r ve her geçen gün  artan güvenlik zafiyetleri karfl›s›nda kurumlar ve devletler çok da-
ha fazla enerji harcamaktad›rlar. 21.yy. güvenli¤in yeniden tan›mland›¤›, hedefler ve amaçlar
ile olanaklar ve araçlar aras›nda yeni ba¤lar›n kuruldu¤u bir yüzy›l olacakt›r. 

Organize suçlarla mücadelede ‹talya’da yaflananlar örnek teflkil etmektedir. Öyle ki; sebep
sonuç iliflkisi içerisinde direk  sonuç olarak ortaya ç›kan suçlara bak›lmam›fl,  ifllenen suçlar›n
müflterileri, fayda sa¤lay›c›lar›n›n tespit edilmesi ve organizasyonlarla birlikte mafyatik yap›-
n›n tamamen ortadan kald›r›lmas› amaçlanm›flt›r. ‹talya örne¤inde de görüldü¤ü üzere, kolluk
kuvvetleri ile suça müdahale mücadelenin son basama¤›d›r. Kamu güvenli¤ini tehlikeye dü-
flüren organize suçlarla mücadele amaçlanm›fl ise, son basama¤a gelmeden önceki tüm basa-
maklar üzerine düflen görev ve sorumluluklar›n› yerine getirmek zorundad›r. 

Suçun bir süreç oldu¤u, temelinde insan olmas› nedeniyle, insan psikolojisinden ülke ger-
çeklerine kadar bir çok olgu ile irtibatl› oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda; final sahnesinde bafla-
r›l› ve özverili güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine kadar olan di¤er bölümlerde; e¤itim so-
runlar›, sosyo-ekonomik dengesizlikler, koordinasyon eksiklikleri, denetim yetersizli¤i gibi
etkenler ön plana ç›kmaktad›r. 

Bu düflünceden hareketle, organize suç örgütleri ile mücadelenin en önemli aflamas› top-
lumun bilinçlendirilmesi ve mücadeleye ortak edilmesi olmal›d›r. Bu anlamda toplumda yük-
selen de¤erlerin tespit edilmesi ve mücadeleye çok yönlü kat›l›m›n sa¤lanmas› mant›kl› ve çö-
züme yönelik bir yaklafl›m olacakt›r. Polisiye mücadelenin yans›ra kamunun ‘topyekün mü-
cadele’ kavram›n› benimsemesi, gelece¤imizin daha güvenli olmas›na katk› sa¤layacakt›r. 
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2. S‹LAH VE MÜH‹MMAT KAÇAKÇILI⁄I

2.1. Genel Durum

Silah-mühimmat kaçakç›l›¤›, iç siyasi çekiflmeler, s›cak savafl tehlikesi veya terör olaylar›-
n›n t›rmand›¤› dönemlerde ortaya ç›kan ve artarak devam eden bir kaçakç›l›k türüdür. En
önemli özelli¤i milliyet, taraf ve ideoloji gözetmemesidir. Silah-mühimmat kaçakç›l›¤›nda  ana
amaç; di¤er kaçakç›l›k suçlar›nda oldu¤u gibi maddi kazanç elde etmektir.

Birleflmifl Milletler verilerine göre; 2004 y›l› itibari ile dünya genelinde 638.9 milyon hafif
silah bulunmaktad›r. Bu silahlar›n bir k›sm› yasal olarak flah›slar›n ve devlet güçlerinin elin-
deyken di¤er k›sm› ise suçlular ve organize suç gruplar›n›n kullan›m›ndad›r. Onlarca y›l kul-
lan›mda kalabilen bu silahlar, küreselleflmenin de etkisiyle s›n›rlar›n kalkmas› sonucunda
farkl› alanlara tafl›nabilmekte,  bir suçludan baflka bir suçluya geçebilmekte ve hatta bir k›ta-
dan di¤er k›taya hareket edebilmektedir. 

So¤uk savafl döneminin sona ermesiyle birlikte, klasik askeri tehditlerin yerini, baflta ulus-
lar aras› terörizm olmak üzere, her türlü silah›n kontrolsüz olarak yay›lmas›, organize suçlar
ve uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› gibi çok yönlü riskler ve tehditler alm›flt›r. Bu tehditler içe-
risinde, küçük ve hafif silahlar uluslar aras› ve ulusal boyutta insan güvenli¤ini tehdit eden en
büyük tehlikelerden biri olarak de¤erlendirilmektedir. Küçük ve hafif silahlar›n kolay elde
edilebilmesi ve çat›flma bölgeleri aras›nda serbest dolafl›m› uluslar aras› terörizmi ve bölgesel
anlaflmazl›klar› art›rmaktad›r. 

Özellikle dünya üzerinde otoritenin ve düzenin bulunmad›¤›, kar›fl›kl›k ve iç çat›flmalar›n
devam etti¤i bölgelerde biriken silah ve mühimmat›n, kaçakç›lar taraf›ndan çeflitli yollarla he-
def olarak seçilen ülkelere sokuldu¤u görülmektedir. 

‹nsan hayat›nda güvenlik; öncelikli karfl›lanmas› gereken bir ihtiyaçt›r. Birey, güvenli¤ine
yönelik tehdit ve tehlikeleri gidermek için kendi imkanlar› ölçüsünde  tedbirler almaya bafl-
vurmaktad›r. Güvenlik ihtiyac› bireysel yaflant›m›zda oldu¤u gibi, hem toplumsal hayatta hem
de devlet hizmetlerinde önem arz etmektedir.

Ülkemizde suç oranlar›ndaki art›fllara paralel olarak ateflli silahlarla ifllenen öldürme ve ya-
ralama olaylar›nda da bir art›fl söz konusudur. Ateflli silahlarla gerçeklefltirilen öldürme veya
yaralama olaylar›n›n ço¤unlu¤u kaçakç›l›k suretiyle ülkemize sokulan veya ülkemizde gayri
yasal yollardan imal edilen ruhsats›z tabancalarla ifllenmektedir. 

Güvenlik gerekçesi ile silahlanma iste¤inin yan› s›ra, organize suç örgütlerinin de, tüm ya-
sa d›fl› alanlarda faaliyet gösterdi¤i göz önüne al›nd›¤›nda, iflledikleri suçlar›n vazgeçilmez un-
surlar›ndan silaha olan talebin azalmadan devam edece¤i aflikard›r. Bunlara insan›m›z›n sila-
ha olan geleneksel düflkünlü¤ü de eklendi¤inde, bu suç türünü do¤uran belli bir talebin var-
l›¤› göz ard› edilmemelidir. 

Ülkelerin ve bir bütün olarak dünyan›n güvenli¤i üzerinde zararl› etkileri olan, insanlar›n
refah›, sosyal ve ekonomik geliflmelerini ve bar›fl içinde yaflama haklar›n› tehlikeye düflürecek
ateflli silahlar ve mühimmatlar›n›n izinsiz imali ve kaçakç›l›¤› ile mücadele, her devletin önce-
likli sunmas› gereken hizmetlerindendir.  
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2.2. Silah ve Mühimmat Kaçakç›l›¤› Suçunun Ülkemizdeki Hukuksal Durumu

Türk ceza hukuku sisteminde “silah ve mühimmat kaçakç›l›¤›” suçu, 6136 say›l› Atefl-
li Silahlar, B›çaklar ve Di¤er Aletler Hakk›nda Kanunun 12. maddesinde düzenlenmifltir. Bu
maddeye göre; 6136 say›l› Kanun kapsam›na giren silahlar›n ve mermilerin,

• Ülkemize sokulmas›,

• Ülkemize sokulmas›na teflebbüs edilmesi,

• Ülkemize sokulmas›na arac›l›k edilmesi,

• Ülkemizde yasad›fl› olarak imal edilmesi,

• Ülkemize sokulan veya yasad›fl› Ülkemizde imal edilen silahlar›n nakledilmesi veya gön-
derilmesi, sat›lmas›, satmaya arac›l›k edilmesi veya bu amaçla bulundurulmas›,

silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› suçunu oluflturmaktad›r. 

Kanun kapsam›ndaki silah ve mühimmat›n, Ülkemizden yasal olmayan yollardan baflka ül-
kelere kaç›r›lmas› halinde ise; 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu hükümleri uygulan-
maktad›r.

2.3. Ülkemizdeki Silah ve Mühimmat Kaçakç›l›¤›n›n De¤erlendirilmesi

Ülkemizde meydana gelen silah kaçakç›l›¤› olaylar›na bak›ld›¤›nda, bu kaçakç›l›k faaliyeti-
nin, Irak ve Suriye s›n›rlar›m›za yak›n illerimiz (fabrikasyon silahlar) ile Do¤u Karadeniz Bölge-
si’nde (el yap›m› silahlar) yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Operasyonlarda ele geçirilen silahlar›n; 

• Fabrikasyon yap›m› silahlar,

• ‹zinsiz olarak imal edilen el yap›m› silahlar 

• Kuru s›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar›ndan çevrilme ateflli silahlar

bafll›klar› alt›nda tasnif edildikten sonra de¤erlendirmeye tabi tutulmas› uygun olacakt›r.

Grafik-9. 2006 Y›l›nda Ele Geçirilen Silahlar›n ‹malat Türlerine Göre Oranlar›
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2.4. Ülkemizde Ele Geçirilen Fabrikasyon Silahlar 

Ülkemizdeki silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› olaylar›nda ele geçirilen silah say›s›nda, 2003
y›l›na kadar her geçen y›l, bir önceki y›la göre  azalma yaflan›rken, bu tarihten sonra ele geçi-
rilen yabanc› menfleli fabrikasyon silah say›s›nda art›fl›n oldu¤u gözlenmifltir.

Fabrikasyon Tabanca 899
El Yap›m› Tabanca 60
Kurus›k›dan Çevrilme Tabanca 235
Toplam 1194

Tablo-1. 2006 Y›l›nda Ele Geçirilen Silahlar›n ‹malat Türlerine Göre Say›lar›

2003 y›l› Nisan ay›ndan 2 y›l öncesi ve 2 y›l sonras› yap›lan silah-mühimmat kaçakç›l›¤›
operasyonlar›nda ele geçirilen silah say›s›nda % 235’lik bir art›fl tespit edilmifltir. (Grafik-10)
Söz konusu art›fla, Irak’›n kuzeyinde y›llard›r süre gelen ve ABD’nin 2003 y›l›nda Irak’a ger-
çeklefltirdi¤i askeri müdahalenin ard›ndan daha da derinleflen otorite bofllu¤unun önemli bir
etken oldu¤u de¤erlendirilmektedir.

Grafik 10. 2003 y›l› Nisan ay›ndan 2 y›l önce ve 2 y›l sonraki dönemlerde silah-mühimmat kaçakç›l›k
operasyonlar›nda ele geçirilen silahlar
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Grafik-11. 2002-2006 y›llar› Aras›nda Ülke Genelinde  Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyon ve 
Yakalanan Silah Say›lar›

Grafik-12. 2002-2006 Y›llar›nda Gerçeklefltirilen Operasyon Say›lar› Ve Yakalanan fiüpheli Say›lar›
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Yürütülen operasyonel faaliyetler ve yap›lan soruflturmalar neticesinde, yakalanan yaban-
c› menfleli fabrikasyon silahlar›n, özellikle Irak ve Suriye s›n›rlar›m›z ile bu ülkelere aç›lan
gümrük kap›lar›ndan sokulduklar› tespit edilmifltir. Bölgenin da¤l›k co¤rafi yap›s› s›n›rlar›m›z-
da al›nan fiziki önlemleri yetersiz k›larken, s›n›r ticaretinin yo¤unlu¤u da gümrük kap›lar›nda
denetim zorlu¤unun yaflanmas›na neden olmaktad›r.

Grafik-13. Silahlar›n  Ele Geçirildikleri Yerlere Göre Oranlar›

Irak ve Suriye s›n›rlar›m›zdan sokulan silahlar, bu ülkelere s›n›r veya yak›n yerlerde ikamet
eden, bölgeyi çok iyi tan›yan ve kaçakç›l›¤› geçim kayna¤› haline getirmifl kaçakç›lar taraf›n-
dan yaya olarak çuvallar içerisinde veya yük hayvanlar›n›n s›rt›nda, s›rtç›l›k denilen yöntem-
le getirilmektedir. Gümrük kap›lar›ndan ise, Irak’›n kuzeyinden tafl›mac›l›k yapan TIR, kam-
yon ve  di¤er araçlar›n  özel zulalar›nda gizlenmek suretiyle ülkemize sokulmaktad›r. 

‹Ç

ANADOLU

DO⁄U

ANADOLU KARADEN‹Z MARMARA AKDEN‹Z

GÜNEY

DO⁄U

ANADOLU

Grafik-14. 2006 Y›l› Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›nda Ele Geçirilen Silahlar›n  
Bölgelere Göre Da¤›l›m›
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Bu flekilde ülkemize giren kaçak silahlar, ço¤unlukla s›n›r köylerine getirilerek, topra¤a
gömülmek suretiyle saklan›p, depoland›ktan sonra talep üzerine küçük partiler halinde di¤er
bölgelerimize araçlar›n zula tabir edilen gizli bölmelerinde nakledilmektedir. Bunun yan› s›ra
silaha olan ihtiyaçlar›n› karfl›lamak isteyen organize suç örgütü mensuplar›n›n bizzat bölgeye
gelerek kaçakç›lardan silahlar› sat›n ald›klar› yap›lan soruflturmalardan anlafl›lmaktad›r. Sak-
lanmas› ve tafl›nmas› kolay olan küçük çaptaki silahlar daha ziyade metropol flehirlere, kulla-
n›m› ve tafl›nmas› zor olan büyük çaptaki silahlar ise bölgenin sosyo-ekonomik özelli¤i nede-
niyle bölgede kalmakta veya metropol kentlerde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine
eylemlerinde kullan›lmak üzere sevk edilmektedir.

Grafik-15. 2006 Y›l›nda Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›nda Ele Geçirilen Silah Say›lar›na
Göre ‹lk 15 ‹l

2006 y›l›nda kaçakç›l›¤a konu olan silahlar›n % 52.2’sinin Irak ve Suriye ülkelerine  s›n›r il-
lerimizde yakalanm›fl olmas› da, fabrikasyon silahlar›n Ülkemize girifl güzergah›n› göstermek-
tedir. Tespit edilen bu güzergahtan farkl› olarak, nadiren de  olsa Yunanistan ve Bulgaristan’a
aç›lan s›n›r kap›lar›m›zdan girifl yapan araçlarda silah ve mühimmat yakalamalar› mevcuttur.
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2006 y›l›nda Ülkemizden komflu ülkelere yönelik silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› olay›na
rastlan›lmam›flt›r. 

2006 y›l›nda yap›lan operasyonlarda yakalanan kaçakç›l›¤a konu yabanc› menfleli silahla-
r›n ço¤unlu¤unun Avrupa ülkeleri (Avusturya, Almanya, ‹talya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, ‹s-
panya vb.) ile ABD yap›m› oldu¤u tespit edilmifltir.

Ülkemizde kaça¤a konu olan ve genel güvenli¤imize yönelik gerçeklefltirilen terör eylem-
leri ile asayifl suçlar›nda kullan›lan yabanc› menfleli fabrikasyon silahlar›n; üretici firmalar›n-
ca, imal edildikten sonra  hangi ülkelere sat›ld›klar›, sat›ld›klar› ülkelere nas›l gönderildikleri
ve bu ülkelerde al›c›lar›n›n kimler oldu¤unun tespit edilmesi amac› ile 2005 y›l›nda bafllat›lan
‘iz sürme’ çal›flmalar›na 2006 y›l›nda da devam edilmifltir.

‹z sürme çal›flmalar› kapsam›nda 2006 y›l›nda yakalanan 221 adet silah›n, Irak’›n yeniden
yap›land›r›lmas› kapsam›nda üretici firmalar taraf›ndan bu ülkeye gönderildi¤i tespit edilmifl-
tir. Kaçakç›lar›n silah deposu haline geldi¤i görülen Irak’tan, yukar›da de¤indi¤imiz yöntem-
lerle Ülkemize sokulan  silahlar, sat›n alan kiflilerin güttükleri amaçlar do¤rultusunda ifllenen
bir çok suçta kullan›lm›flt›r. 17.05.2006 tarihinde gerçeklefltirilen  Dan›fltay sald›r›s› ile
05.02.2006 tarihinde tüm dünyan›n gözlerini Ülkemize çevirmesine sebep olan Trabzon’da
‹talyan Rahip Andrea Santaro’nun öldürülmesi olaylar›nda kullan›lan silahlar›nda izlemifl ol-
duklar› ayn› güzergah, silah kaçakç›l›¤› ve neticeleri yönünden ülkemizin ne derece tehdit al-
t›nda oldu¤una birer örnek teflkil etmektedir. 

Grafik-16. 2006 Y›l› Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›n›n Bölgelere Göre Da¤›l›m›



Organize Suçlar

76

Silah kaçakç›l›¤› suçunda arz ve talepte bulunanlar, silah al›flveriflinin kaçakç›l›k suçunu
teflkil etti¤ini bilerek ifllemektedirler. Ancak 2006 y›l›nda yürütülen soruflturmalar kapsam›n-
da, sade vatandafla yasal prosedürü takiple legal görünümde sahte ruhsat ve belge tanzimi ile
doland›r›c›l›k maksatl› kaçak silah sat›fl› yap›ld›¤› da tespit edilmifltir.

2.5. Ülkemizde izinsiz olarak imal edilen el yap›m› silahlar

Ülkemizde izinsiz olarak imal edilen el yap›m› silahlar; Do¤u Karadeniz Bölgemizin kon-
trolü zor olan yüksek kesimlerinde veya yerleflim yerleri d›fl›nda bulunan  basit atölyelerdeki
ilkel tezgahlarda, bu bölgede yaflayan ve bu ifli kendilerine meslek edinmifl baz› flah›slar tara-
f›ndan imal edilmektedir. 

‹zinsiz olarak imal edilen el yap›m› silahlar›n, yine arz -talep do¤rultusunda Ülkemizin di-
¤er bölgelerine araçlara gizlenmek suretiyle, flehirleraras› yolcu otobüsleri ve kargo flirketleri
vas›tas›yla gönderildi¤i yap›lan soruflturmalar neticesinde tespit edilmifltir.  

El yap›m› silahlar aç›s›ndan özellikle Rize, Gümüflhane, Trabzon ve Giresun illerimiz ön
plana ç›kmaktad›r.Yürütülen tahkikatlar neticesinde, Ülke genelinde yakalanan el yap›m› si-
lahlar›n büyük bir k›sm›n›n Do¤u Karadeniz Bölgemizden, di¤er bölgelere sevk edildikleri
görülmüfltür. 

Grafik-17. Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›nda Yakalanan fiüphelilerin E¤itim Durumu
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2.6. Kurus›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar›ndan çevrilme silahlar

Ülkemizde yetkili kurumlardan imalat izni alan firmalar taraf›ndan imal edilen veya ithalat
izni al›narak yurtd›fl›ndan  Ülkemize getirilen kurus›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar›, ak-
samlar›nda yap›lan tadilatlar sonras›nda 6136 say›l› Ateflli Silahlar, B›çaklar ve Di¤er Aletler
Hakk›nda Kanun kapsam›na giren ateflli silahlara dönüfltürülebilmektedir. 

Hedef ald›klar› canl›lar› yaralayan ve hatta öldürebilen, cans›z hedefleri ise hasara u¤rat›p,
tahrip edebilen bu silahlara, tadilat sonras› kazanm›fl olduklar› özelliklerinden ve di¤er ateflli
silahlara göre daha ucuz edinilebilmelerinden dolay› bir talep söz konusudur. Yürütülen so-
ruflturmalarda, ‘havaya atefl etme, teflhir etme, tafl›ma vb. gibi ifllenen bir çok adi suçta kulla-
n›ld›¤› tespit edilen kurus›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar›ndan çevrilme silahlara, orga-
nize suç örgütlerince de bir ra¤betin oldu¤u görülmektedir.

Harita-2.  Silah ve Mühimmat Kaçakç›l›¤› Güzergahlar› 
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Bu talebe paralel olarak 2004 y›l›ndan itibaren silah kaçakç›l›¤› ile mücadele kapsam›nda
gerçeklefltirilen operasyonlarda ele geçirilen kurus›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar›ndan
çevrilme silah say›s›nda bir art›fl›n oldu¤u ve 2005 y›l›nda da bu art›fl›n devam etti¤i tespit edil-
mifltir. 2006 y›l›nda ise, 2005 y›l›na oranla % 30’luk bir azalman›n söz konusu olmas›na ra¤-
men ele geçirilen silah say›s›na bak›ld›¤›nda, bu silahlara olan talebin halen devam etti¤i gö-
rülmüfltür.  

Kurus›k› tabir edilen ses ve gaz tabancalar› ile ilgili yasal boflluklar›n doldurulmas› ve bu
silahlar›n ateflli silahlara dönüfltürülmesi önlemek amac› ile “Kurus›k› Tabir Edilen Ses ve Gaz
Fifle¤i Atabilen Silahlar Hakk›ndaki Kanun Teklifi” haz›rlanm›flt›r.

Grafik-18. 2004-2005-2006 Y›llar›nda Ele Geçirilen Kurus›k›dan Çevrilme Tabanca Say›lar›
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Cinsi Miktar
Uzun Namlulu Silah  48
Tabanca 959
Kurus›k›dan Çevrilme Tabanca 235
Kalem Tabanca 1
Uzun Namlulu Silah Fifle¤i 8492
Tabanca Fifle¤i 21866
Av Tüfe¤i 102
Av Tüfek Fifle¤i 427
Lav Silah› 1
El Bombas› 8
Patlay›c› Madde (Gr) 735
Dinamit 100
May›n 1
Fünye_Kapsül 5681
Saniyeli Fitil (mt) 190
Tabanca Namlusu 50
fiarjör 1434
Delici-Kesici Alet 52
Telsiz 33
Gaz Bombas› 1
Dürbün 1
Kelepçe 1
Çelik Yelek 5

Tablo-2. 2006 Y›l›nda Yap›lan Silah-Mühimmat Kaçakç›l›¤› Operasyonlar›nda 

Ele Geçirilen Suç Unsurlar›

3. TEHL‹KEL‹ MADDELER KAÇAKÇILI⁄I

“‹çiflleri Bakanl›¤› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Baflkanl›¤› Merkez ve ‹l Birimlerinin Kurulufl, Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i”
03.01.2006 tarihinde onaylanarak yürürlü¤e girmifltir. Yönetmelik gere¤ince, Türk Ceza Kanu-
nu’nun 174. maddesinde belirtilen tehlikeli maddelerin kaçakç›l›¤› suçlar› ile mücadele, Bafl-
kanl›¤›m›z görev kapsam›na al›nm›flt›r.

Türk Ceza Kanunu’nun 174. maddesinde; 

Yetkili makamlardan gerekli izni almaks›z›n, patlay›c›, yak›c›, afl›nd›r›c›, yaralay›c›, bo¤u-
cu, zehirleyici, sürekli hastal›¤a yol aç›c›,

• nükleer, 
• radyoaktif,
• kimyasal ve
• biyolojik 
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maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden di¤er bir yere nakleden, muha-
faza eden, satan, sat›n alan veya iflleyenler ile bu madde kapsam›na giren maddelerin imalin-
de, ifllenmesinde veya kullan›lmas›nda gerekli olan malzeme ve teçhizat› ihraç eden kiflilerin,
üç y›ldan sekiz y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›laca¤›
hükmedilmektedir.

Nükleer ve radyoaktif madde kaçakç›l›¤› suçu ile ilgili olarak 2006 y›l› içersinde gerçeklefl-
tirilen bir operasyonda 5 flüpheli flah›s yakalanm›flt›r. fiah›slardan ele geçirilen 1.1gr. a¤›rl›¤›n-
daki maddenin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan al›nan analiz raporunda, % 99.3 Uran-
yum-238 ve % 0.7 Uranyum-235 kimyasal içeri¤ine sahip “Uranyum oksit” oldu¤u ve nükleer
madde s›n›f›nda bulundu¤u tespit edilmifltir.

2006 y›l›nda Ülkemizde kimyasal ve biyolojik maddelerin kaçakç›l›¤› ile ilgili bir olay mey-
dana gelmemifltir.

3.1. ANADOLU GÜNEfi‹ 2006 TATB‹KATI

Kitle ‹mha Silahlar›n›n (K‹S) Yay›lmas›na Karfl› Güvenlik ‹nisiyatifi (PSI) kapsam›nda, ülke-
mizin destek ve kabiliyetini göstermek amac›yla D›fliflleri Bakanl›¤› ve Genelkurmay Baflkan-
l›¤› koordinesinde 24-26 May›s 2006 tarihleri aras›nda Türkiye’nin ev sahipli¤inde icra edilmifl-
tir. Fiili safahat› Antalya ilimizde gerçeklefltirilen tatbikata, askeri ve sivil birçok kurum ve ku-
ruluflun yan› s›ra, PSI’a üye ülkeler taraf›ndan gözlemci ve oyuncu statüsünde kat›l›m sa¤lan-
m›flt›r.

Ülkemizde, uluslararas› mahiyette ilk defa icra edilen “Anadolu Günefli 2006 Tatbikat›”nda
Teflkilat›m›z ad›na KOM Daire Baflkanl›¤›m›z koordinatörlü¤ünde, yedi Daire Baflkanl›¤› ve
bir ‹l Emniyet Müdürlü¤ü görevlilerince kat›l›m sa¤lanm›flt›r.  

Operasyon Say›s› 13

Yakalanan fiah›s 67

Yakalanan Uranyum 17142,1 gr

Yakalanan Amerisyum 2,91 g ve 1 tüp

Yakalanan Sezyum 4 tüp

Yakalanan Skandinyum 5 parça (1856,67 gr)

Tablo-1. 1993-2006 Y›llar› Aras›nda Operasyonlarda Ele Geçirilen Nükleer Madde ve Radyoaktif
Kaynak Maddeleri.
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MAL‹ SUÇLAR

1. SUÇ GEL‹RLER‹YLE MÜCADELE

1.1. ORGAN‹ZE SUÇLAR VE SUÇ GEL‹R‹ ‹L‹fiK‹S‹

Suç geliri kavram›n›n aç›klanmas›nda; bafll›ca amac› haks›z gelir elde etmek olan “Organi-
ze Suç” kavram›n›n etrafl›ca anlafl›labilmesi isabetli olacakt›r. Bu ba¤lamda, üzerinde her ne
kadar bütün dünyan›n mutab›k oldu¤u ortak bir organize suç tan›m› mevcut olmasa da özel-
likle BM, AB, Interpol, Europol, OECD gibi uluslararas› kurulufllarca ortaya at›lan ve çeflitli de-
recelerde kabul gören tan›mlar mevcuttur. Ulusal mevzuat›m›zda bir ilk olmas› bak›m›ndan,
30.7.1999 tarih ve 4422 say›l›  “Ç›kar
Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanu-
nu”nun 1. maddesinde “Ç›kar amaçl› suç
örgütü” tan›m› alt›nda detayl› bir tan›m ya-
p›larak bu örgüt taraf›ndan ifllenen suçlar
da genel olarak örgütlü suçlar olarak be-
nimsenmiflti. 

Gelir konusuna gelince ise; 16.06.2004
tarihinde kabul edilen 5191 say›l› kanun ile
iç hukukumuzun bir parças› olan “Suçtan
Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas›, Araflt›-
r›lmas›, Ele Geçirilmesi ve El Konulmas›na
‹liflkin Sözleflme”nin 1. maddesinde “Gelir:
Suçtan do¤an herhangi bir ekonomik yarar
anlam›ndad›r. Suçtan do¤an gelir, bu maddenin (b) bendinde tan›mland›¤› üzere, herhangi bir
mal varl›¤›ndan ibaret olabilir” denilerek gelir kavram›n›n s›n›rlar› tayin edilmifltir. Öte yandan,
at›fta bulunulan b bendinde de “Mal: Maddî veya gayr› maddî, menkul veya gayrimenkul her
çeflit mal ile bunlar üzerinde mülkiyet veya mal üzerindeki bir hakk› gösteren hukukî belge ve-
ya senetleri içerir” denilerek tan›mlanma cihetine gidilmifltir.1 Yine, S›n›raflan Örgütlü Suçlara
Karfl›  Birleflmifl Milletler Sözleflmesi (SASMUS)’nin 2.maddesinde “Suç geliri: suç teflkil eden ya-
sad›fl› bir eylemden kaynaklanan veya do¤rudan veya dolayl› olarak elde edilen herhangi bir
mal anlam›na gelir” denilerek tan›mlanma yoluna gidilmifltir.

fiu ana kadar yap›lan tan›mlar içerisinde “Organize Suç” kavram›n›n “Gelir”le ba¤lant›s›n›
ortaya koymas› aç›s›ndan May›s 1988’de Bangkok’ta ‹nterpol taraf›ndan gerçeklefltirilen 57.
Genel Kurul Toplant›s› (AGN/57/RES/17) sonunda ortaya konulan organize suç tan›m› dikkat
çekicidir. Söz konusu ‹nterpol konferans› sonunda, Organize Suç "Bir birliktelik olarak yap›-
lanm›fl ve ana hedefi yasad›fl› faaliyetler yoluyla para elde etmek olan ve genellikle varl›¤›n›
etraf›na korku salarak ve yolsuzluklar yaparak devam ettiren bir gruptur” fleklinde tan›mlan-

1Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas›, Araflt›r›lmas›, Ele Geçirilmesi ve El Konulmas›na ‹liflkin Sözleflme,
Strazburg, 8.XI.1990
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m›flt›r. Bu anlay›fl›n sonucu olarak da organize suçlarla mücadelenin, temel unsurlar›ndan bi-
risi suç organizasyonunu bir arada tutan “menfaat” ile mücadele edilmesi gere¤idir. Terör ör-
gütlerinin bir felsefenin, ak›m›n veya siyasi görüflün etraf›nda odaklanarak birlikte faaliyet
göstermekte olmalar› gibi, organize suç örgütleri de suç gelirinin etraf›nda toplanm›fllard›r.
Örgütün devaml›l›¤› ve müteakip suçlar ifllemesi, suç faaliyetlerini ve etki alanlar›n› genifllet-
meleri bu gelirin devaml›l›¤› ve örgüt üyelerinin bu gelirden faydalanmalar›yla paralel olarak
sa¤lanmaktad›r.  

Özellikle uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olmak üzere, suç organizasyonlar› taraf›ndan el-
de edilen gelirin boyutunun ortaya konmas› ve bu gelirlerle neden mücadele edilmesi gerek-
ti¤inin izah› aç›s›ndan muhtelif kaynaklardan elde edilen suç gelirlerine iliflkin bilgilerin ve
tahmin rakamlar›n›n paylafl›lmas›nda fayda vard›r:

Dünya’daki yasad›fl› silah sat›fl›n›n y›ll›k ekonomik boyutunun 800 milyar dolar oldu¤u ve
bu sat›fl›n % 90’›n›n da G-8 üyesi sanayileflmifl ülkeler taraf›ndan yap›ld›¤› art›k raporlarda
aç›kça yer almaktad›r. 2000 y›l›nda Palermo’da imzalanan S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Bir-
leflmifl Milletler Sözleflmesi’nin ek protokolü özellikle yüksek gelir getiren, illegal silah sat›fl›-
n› önlemek amac›yla haz›rlanm›flt›r.  Global uyuflturucu ticaretinin hacminin ise y›ll›k olarak
450-750 milyar dolar aras›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Görüldü¤ü gibi ekonomik getirisi
nedeniyle organize suçlarla etkin mücadele çok zordur. Söz konusu yüksek miktarlardaki ge-
lir suç organizasyonlar› taraf›ndan aklanmak üzere legal ekonomik sistemlere aktar›larak tek-
rar kendilerine geri çevrilmekte ve bir k›sm› da rüflvet olarak da¤›t›lmaktad›r.2

Aklanan paran›n miktar› hakk›nda yap›lan çeflitli tahminler sorunun büyüklü¤ünü ortaya
koymaktad›r. Örne¤in 1999 BM ‹nsani Geliflim Raporuna göre her y›l 1.5 trilyon Dolar akla-
maya tabi tutulmaktad›r ki bu rakam ABD’nin y›ll›k GSMH’sinin %17’sine tekabül etmektedir.
Uluslararas› Para Fonu’nun Ocak 2000 tarihli olarak haz›rlad›¤›, ‹ngiltere’deki kay›td›fl› ekono-
minin boyutlar›n› ortaya koyan rapora dayal› olarak ‹ngiliz Ulusal Suç ‹stihbarat Servisi tara-
f›ndan yap›lan bir tahmine göre ‹ngiltere’de y›ll›k olarak 25 milyar sterlin aklamaya tabi tutul-
maktad›r. Bu miktar da ‹ngiltere GSMH’sinin %13’üne denk gelmektedir.3

1.2. SUÇ GEL‹RLER‹N‹N AKLANMASIYLA MÜCADELE

Son y›llarda, sosyo-ekonomik yap›da meydana gelen de¤iflimlerin yan› s›ra, ulafl›m ve ha-
berleflme teknolojilerinde meydana gelen bafl döndürücü geliflmeler sonucu h›zlanan küresel-
leflme ak›mlar› çok karmafl›k ve uluslararas› mahiyette çeflitli ekonomik ifllemleri de berabe-
rinde getirmifltir. Geliflme ve ilerleme ad›na güzel ad›mlar ve f›rsatlar olan bu de¤ifliklikler
ekonomik suç olgusunu da dünyan›n tamam›n›n gündemine oturtmufltur. Çünkü ekonomik
suçlar›n ifllenifl biçimleri ve bu suçlar› irtikap eden organizasyonlar›n faaliyet alanlar› art›k bü-
tün dünyad›r. Bu ak›mlar›n bilgisayar teknolojilerinin kullan›m›nda meydana gelen art›fl›n ya-
n› s›ra, internetin art›k neredeyse her birey taraf›ndan kullan›l›yor olmas› ve kredi kartlar› bafl-

2Europe’s fight against economic and transnational organised crime: progress or retreat? Doc.  9018 6 April 2001
Report Committee on Economic Affairs and Development Rapporteur: Mrs Vera Squarcialupi, Italy, Socialist Group
3Money laundering and criminal finance © John Lea 2005
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ta olmak üzere banka kartlar›na dayal› ifllemlerde meydana gelen art›fla dayal› ekonomik sis-
temler taraf›ndan kolaylaflt›r›ld›¤› söylenebilir. Tabiidir ki internetin araç olarak kullan›m›yla
ifllenen suçlar ulusal s›n›rlar›n ötesine taflmaktad›r. Suç organizasyonlar›, ekonomik suçlarda
interneti ve e-ticaretin imkanlar›ndan sonuna kadar faydalanmaktad›rlar. Bu suçlar›n  uluslar
aras› karakteri dolay›s›yla da ortaya ç›kart›lmalar› ve soruflturma konusu edilmeleri göreceli
olarak zordur. Bu imkanlar dolay›s›yla suç gelirlerinin izlenip tespit edilerek ma¤dura veya
devlete geri döndürülmesinin yollar› da azalmaktad›r. Böylece, var›lan sonuç; küreselleflen
toplumda ekonomik suçlar›n uluslar aras› toplum için bir tehdit oluflturdu¤u ve dünya ekono-
misinin geliflimi önünde bir engel teflkil etti¤idir.4

Ülkemizin karaparayla mücadele kronolojisini özetlemek gerekirse; 765 say›l› (mülga)
Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesinde Müsadereye iliflkin hükümlere yer verilmiflti. Bu mad-
dede “Mahkûmiyet halinde cürüm veya kabahatte kullan›lan veya kullan›lmak üzere haz›rla-
nan veya fiilin irtikâb›ndan husule gelen eflya fiilde methali olm›yan kimselere ait olmamak
flartiyle mahkemece zab›t ve müsadere olunur.Kullan›lmas›, yap›lmas›, tafl›nmas› bulundurul-
mas› ve sat›lmas› cürüm veya kabahat teflkil eden eflya bir ceza mahkûmiyeti olmasa ve faile
ait bulunmasa bile mutlaka zab›t ve müsadere olunur” hükmü bulunmaktayd›.

Öte yandan, karaparayla etkin bir mücadelenin yürütülmesi amac›yla Ülkemizde 1996 y›-
l›nda yürürlü¤e girmifl bulunan 4208 say›l›
“Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine
Dair Kanun”a göre, bu Kanunda say›lm›fl
olan baz› katalog suçlar›n›n ifllenmesi neti-
cesinde elde edilen tüm gelirlerin yasallafl-
t›r›lmas› çabalar› suç olarak say›lm›fl ve bu
suçlar› iflleyen flah›slar için iki y›ldan befl
y›la kadar hapis, a¤›r para ve müsadere ce-
zalar› öngörülmüfl ve di¤er ülkelerdeki FI-
U’lar›n karfl›l›¤› olarak Maliye Bakanl›¤›’na
ba¤l› olarak Mali Suçlar› Araflt›rma Kurulu
Baflkanl›¤› ihdas edilmifltir.

1 Haziran 2006 tarihinde yürürlü¤e giren ve 4208 say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlen-
mesine Dair Yasa’n›n 2. maddesinde bulunan “Karapara Aklama” suçuna iliflkin tan›m› de¤ifl-
tiren “Suçtan Kaynaklanan Malvarl›¤› De¤erlerini Aklama” bafll›kl›  Türk Ceza Kanunu’nun
282. maddesine göre; alt s›n›r› bir y›l veya daha fazla hapis cezas›n› gerektiren bir suçtan kay-
naklanan malvarl›¤› de¤erlerini, yurt d›fl›na ç›karan veya bunlar›n gayrimeflru kayna¤›n› gizle-
mek ve meflru bir yolla elde edildi¤i konusunda kanaat uyand›rmak maksad›yla, çeflitli ifllem-
lere tabi tutan kifli, iki y›ldan befl y›la kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezas› ile
cezaland›r›l›r. 4208 say›l› kanunun 2/b maddesinde karapara aklama suçunun tan›m› yap›l›r-
ken suçun icra hareketleri aç›s›ndan bir çok seçimli hareket belirlenmifl iken TCK 282. mad-
de ile bu seçimli hareketler; bir suçtan kaynaklanan malvarl›¤› de¤erlerini yurt d›fl›na ç›kar-

4BM Suç Önleme ve Suçla Mücadele 11. Kongresi Bangkok, 18-25 Nisan 2005 (A/CONF.203/13), syf: 2 
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mak veya bunlar›n gayrimeflru kayna¤›n› gizlemek ve meflru bir yolla elde edildi¤i konusun-
da kanaat uyand›rmak maksad›yla çeflitli ifllemlere tabi tutmak- olarak belirlenmifltir.

4208 say›l› Kanunun 2/a maddesinde karaparaya kaynakl›k eden öncül suçlar için listele-
me usulüne gidilerek suçlar tek tek belirlenmifl iken TCK 282. madde ile sayma (kazüistik)
usulden vaz geçilmifl ve eflik de¤eri getirilerek  bir çok suç kapsama dahil edilmifltir. 5271 sa-
y›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre de “Suçtan Kaynaklanan Malvarl›¤› De¤erlerini Akla-
ma Suçu”nun soruflturulmas›nda kullan›labilecek özel soruflturma yöntemleri flunlard›r;

• (CMK 133)  fiirket Yönetimi ‹çin Kayy›m Tayini, 

• (CMK 135)  ‹letiflimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Al›nmas›, 

• (CMK 140)  Teknik Araçlarla ‹zleme teknik ve tedbirleri uygulanmaktad›r.

4208 say›l› kanunu yenileme çal›flmalar›n›n sonucu olarak haz›rlanm›fl olan 5549 say›l› “Suç
Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun” isimli yeni kanun tasar›s› TBMM Ge-
nel Kurulu’nca 11.10.2006 günkü oturumunda kabul edilmifl ve 18 Ekim 2006 tarihli ve  26323
say›l› Resmi Gazetede yay›nlanm›flt›r. 5549 say›l› “Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi
Hakk›nda Kanun” ile TCK 282. madde paralelinde de¤ifliklikler yap›larak MASAK’›n Mali ‹s-
tihbarat Birimi özelli¤i güçlendirilmifltir.   

1.3.1. SUÇ GEL‹RLER‹NE ELKONULMASI VE KAZANÇ MÜSADERES‹

Müsadereye genel olarak, failin irtikap etti¤i suçun ma¤durunun belirli bir kifli veya züm-
reden ziyade toplumun tamam›n›n oldu¤u suçlarda bu ma¤duriyetin fail taraf›ndan giderilme-
sine hizmet etmek üzere baflvurulur. 

Hukuki aç›dan müsadere bafll›ca flu amaçlara hizmet eder:

• Suçun bir gelir kayna¤› olarak alg›lanmas›n›n önüne geçilmesi,

• ‹llegal yollardan elde edilen kazançlar›n
yeni suçlar›n ifllenmesine yat›r›m›n› önlemek
ve bu kaynaklar›n suçla mücadele gibi insanl›-
¤a faydal› alanlarda kullan›lmas›na imkan tan›-
mak,

• Yasal ekonomik sistemde suç gelirleri do-
lay›s›yla ortaya ç›kmas› muhtemel haks›z reka-
beti önleyerek, sa¤l›kl› iflleyen bir pazar eko-
nomisi temin etmek.

Müsaderenin temel amac› failin suçtan elde
etti¤i gelir ile bafl bafla b›rak›lmas›n›n önüne
geçmektir. Ekonomik sistem aç›s›ndan de¤er-
lendirildi¤inde de müsaderenin gerekli oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r.5 fiöyle ki;

• Suçtan elde etti¤i kolay gelir ile ekonomik sisteme dahil olan bir failin karfl›s›nda legal
olarak kazanç elde eden, vergisini zaman›nda ödeyen dürüst müteflebbisin rekabet flans› yok
5George Mason Üniversitesi taraf›ndan yap›lm›fl olan bir araflt›rman›n sonuçlar› : http://www.mercatus.org/repos-
itory/docLib/MC_RSP_PIC1999-09_EPA-BEN_990930.pdf
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denecek kadar azd›r.  Suç gelirlerinin müsaderesi ile  müteflebbislerin zarar› da önlenmifl ol-
maktad›r.

• Suç ekonomisi içerisinde de¤erlendirildi¤inde her suçun bir maliyeti yani külfeti öte yan-
dan bir de getirisi vard›r. Bir suça iliflkin getirinin suçun failinde kalmamas› durumunda fail
için o suçun maliyeti ikiye katlanacakt›r, çünkü bekledi¤i kar› elde edememifltir. Dolay›s›yla
ayn› türden bir suçu ifllemek için sermayesi riske girecek ve suç davran›fl›ndan uzak durmak
zorunda kalacakt›r.

• Ekonomi teorisi aç›s›ndan suç zarar vermek için de¤il kar elde etmek için ifllenir. Suç ifl-
leyerek kar›n› art›ran ve zamanla karfl›s›nda rekabet etmenin art›k mümkün olmad›¤› firmalar
karfl›s›nda di¤er firmalar da suç ifllemeye bafllarlar. Bu suçun kapsam› bazen az vergi beyan›,
bazen vergi kaç›rma veya sigorta primlerini yat›rmama gibi görünse de bazen rüflvet ve yol-
suzluk olarak da karfl›m›za ç›kabilir. Bu noktada kanseri tetikleyen ilk mikrobik unsur suçtan
kaynaklanarak ekonomiye dahil edilen gelir olmufl ve zamanla bütün piyasay› belki de bütün
ekonomi toplumu zehirlemifltir. Zamanla devlet denetiminin ulaflamad›¤› kendi kurallar›yla
iflleyen bir yap› ortaya ç›kar ki bu yap›n›n toplumun temel unsurlar› üzerinde hakimiyet kur-
mayaca¤›n› kimse iddia edemez.6

Konunun etrafl›ca anlafl›labilmesi için, özellikle yeni yasa metinlerinde bu konudaki çok
önemli bir tak›m kavramlar›n nas›l tan›mland›¤›n›n bilinmesi gerekmektedir. Bu ba¤lamda;

• Muhafaza Alt›na Alma: CMK 123. maddede “‹spat arac› olarak yararl› görülen ya da efl-
ya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluflturan malvarl›¤› de¤erleri muhafaza alt›na al›-
n›r” denilmektedir. 

Ancak; 01.06.2005 tarih ve 25832 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren “Ya-
kalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i7”nde “Muhafaza Alt›na Alma: Kanunun
yetki verdi¤i hâllerde yetkili merci önüne ç›kar›lmas› gereken kiflilerin ilgili kurumlar veya ki-
flilerce teslim al›nana kadar sa¤l›klar›na zarar vermeyecek flekilde ve zorunlu oldu¤u ölçüde
özgürlüklerinin k›s›tlan›p al›konulmas›” olarak tan›mlanm›flt›r. 

Öte yandan yine 01.06.2005 tarih ve 25832 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
giren “Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i8”nde ““KKoorruummaa  AAlltt››nnaa  AAllmmaa::  Suçun veya tehlike-
lerin önlenmesi ya da delil olabilecek veya müsadereye tâbi olan yahut güvenli¤in sa¤lanma-
s› amac›yla, eflyay› zilyedinin kendili¤inden vermesini veya el konulana kadar geçici olarak
al›koymak” olarak tan›mlanm›flt›r. Görüldü¤ü üzere her üç hukuki metinde de farkl› tan›mlar
kullan›lm›fl olmas› nedeniyle henüz kavram birli¤inin sa¤lanamad›¤›, Adli ve Önleme Arama-
lar› Yönetmeli¤i’ndeki “Koruma Alt›na Alma” tan›m›n›n CMK 123. maddedeki “Muhafaza Alt›-
na Alma”  ile paralellik arzetti¤i görülmektedir.  

• Elkoyma: CMK 123. maddede “Yan›nda bulunduran kiflinin r›zas›yla teslim etmedi¤i bu
tür eflyaya (‹spat arac› olarak yararl› görülen ya da eflya veya kazanç müsaderesinin konusu-

6“Suç Gelirlerinin Müsaderesinin Hukuki Ve Ekonomik Aç›dan Analizi” Kaisa Hakk›nen (Joensuu Üniversitesi,
Araflt›rmac›, Finlandiya
7Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i 4.madde 
8Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i 4. madde
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nu oluflturan malvarl›¤› de¤erleri) elkonulabilir” denilmektedir. Ayn› flekilde,  “Adli ve Önle-
me Aramalar›  Yönetmeli¤i”nin 4. maddesinde “El koyma: Suçun veya tehlikelerin önlenmesi
amac›yla veya suçun delili olabilece¤i veya müsadereye tâbi oldu¤u için, bir eflya üzerinde, r›-
zas› olmamas›na ra¤men, zilyedin tasarruf yetkisinin kald›r›lmas› ifllemini” ifade etmek üzere
kullan›lm›flt›r.

• Müsadere: (Genel hukuk terminolojisine göre) Çeflitli sebeplere ba¤l› olarak, kiflinin sa-
hip veya zilyedi oldu¤u bir mal veya maddi de¤er üzerindeki mülkiyet hakk›n›n kald›r›larak,
bu mal veya de¤erin devlete intikal etmesi olarak tan›mlanmaktad›r. 30.01.2003 tarih ve 4800
say› ile kanunlaflt›r›lan SASMUS9 (Palermo) Sözleflmesinin 2. maddenin g f›kras›na göre ise
Müsadere: uygulanabildi¤i hallerde, belirli bir hakk›n kayb›n› da kapsayan malvarl›¤›n›n,
mahkeme veya baflka yetkili bir makam›n emriyle, sürekli olarak kayb› anlam›na gelmektedir.

Uygulama aç›s›ndan, Muhafaza Alt›na Alma ve Elkoyma GEÇ‹C‹ bir özellik arz etmesine
karfl›l›k,  Müsadere KALICI bir tedbir niteli¤i tafl›maktad›r. Müsaderenin bu özelli¤i, CMK 286.
maddede “Sadece eflya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmad›¤›na iliflkin ilk de-
rece mahkemesi kararlar›n› de¤ifltirmeyen Bölge Adliye Mahkemesi kararlar› temyiz edile-
mez.” denilerek güçlendirilmifltir. 

5237 say›l› Yeni Türk Ceza Kanunu, ceza hukukumuz bak›m›ndan yeni say›labilecek dü-
zenleme ve kurumlara yer vermifltir. Nitekim yapt›r›m sisteminde de önemli de¤iflikler getiril-
mifl ve bir yapt›r›m çeflidi olan müsadere de bu kapsamda yeniden düzenlenmifltir.

1.3.2. YEN‹ KANUNLARDA DÜZENLENEN ELKOYMA VE MÜSADERE S‹STEM‹

Ceza hukuku terminolojisinde, ifllenen bir suç karfl›l›¤› olarak, suçlunun malvarl›¤›n›n tama-
m› veya bir bölümü üzerindeki mülkiyete son verilmesi ve bu mülkiyetin kamusal bir teflekkü-
le devredilmesi anlam›na gelen ve bir yapt›r›m çeflidi olan müsadereye, hemen hemen bütün
hukuk düzenlerinde rastlanmaktad›r. Yeni Ceza Kanunu, hukuki niteli¤ini güvenlik tedbiri ola-
rak benimsedi¤i müsadereyi, 54.maddede eflya müsaderesi, 55.madde ise kazanç müsaderesi
fleklinde bir ayr›ma tabi tutarak düzenlemifltir. Gerekçeye göre; bu düzenlemede, hukuk top-
lumunda suçun bir kazanç elde etme yolu olarak görülmemesi ve suç ifllemek suretiyle kazanç
elde edilmesinin önüne geçilmesi gerekti¤i yönündeki düflünce hakim olmufltur.

5237 say›l› (yeni) Türk Ceza Kanunu’nun 54 ve 55. maddelerinde düzenlenen Müsadere-
nin, 765 say›l› (eski) Türk Ceza Kanunu’ndan temel fark›; 765 say›l› TCK’n›n 36. maddesinde
“fer’i ceza ve tedbir” olarak ele al›nm›fl olan Müsaderenin 5237 say›l› TCK’da art›k bir “Güven-
lik Tedbiri” olarak ele al›nm›fl olmas›d›r. Bilindi¤i gibi, 54 ve 55. maddeler 5237 say›l› TCK’n›n
“Güvenlik Tedbirleri” bafll›¤›n› tafl›yan ikinci bölümünde bulunmaktad›r. Müsaderenin fer’i de
olsa ceza karakterinin ortadan kald›r›larak Güvenlik Tedbiri haline dönüfltürülmesi ile evren-
sel hukukta “non bis in idem kural›” olarak da bilinen, kiflinin suç oluflturan bir fiilden dolay›
ancak bir defa cezaland›r›labilmesi kural›n›n da müsadere aç›s›ndan uygulanabilmesine im-
kan tan›nm›fl olunmaktad›r.

9S›n›raflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi
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1 Haziran 2006 itibariyle yürürlü¤e girmifl bulunan 5271 say›l› Ceza muhakemesi Kanu-
nu’nun 123. maddesinde düzenlenmifl olan “Eflya veya kazanc›n muhafaza alt›na al›nmas› ve
bunlara elkonulmas›” ile 128. maddede düzenlenmifl olan “Tafl›nmazlara, hak ve alacaklara el-
koyma” maddeleri ile bu maddelere paralel olarak 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun “Eflya
Müsaderesi” bafll›¤›n› tafl›yan 54. maddesi ve  “Kazanç Müsaderesi” bafll›¤›n› tafl›yan 55. mad-
desi suç gelirleriyle mücadele ba¤lam›nda son derece önemli hususlar› bar›nd›rmaktad›rlar.

765 Say›l› Ceza Kanunu sisteminde; örne¤in flerike, fiile kat›lmas› için verilen para, kiral›k
katile ödenen mebla¤ gibi menfaatler, rüflvet suçundan sa¤lanan yarar, uyuflturucu madde ti-
caretinden elde edilen kazanç gibi maddi menfaatlerin müsadere edilece¤ine iliflkin genel hü-
küm niteli¤inde bir düzenleme yoktu. Bu flekilde elde edilen menfaatlerin TCK m.36'ya göre
müsadere edilip edilmeyece¤i tart›flmal›yd›. Yeni Ceza Kanunu 55.maddesinde, eflyan›n mü-
saderesinden ayr› olarak kazanç müsaderesine yer vermifltir. Bafll›ca önemli hususlar flöylece
s›ralanabilir:

• 5237 Say›l› Yeni Türk Ceza Kanunu, suç karfl›l›¤› olarak uygulanacak yapt›r›mlar›, ceza
ve güvenlik tedbiri olarak belirlemifltir. 

• Hukuki niteli¤i bak›m›ndan müsadere güvenlik önlemi olarak düzenlenmifltir. 

• Müsadereye iliflkin genel hükümlerden bahsedilirken, özel hükümlerde müsadereye yer
verilmemifltir.

• Müsadere kasti suçlarda mümkündür.

• Müsadere için mahkumiyete gerek yoktur.

• Kaim de¤erin müsaderesi mümkün hale getirilmifltir.

• K›smi müsadere mümkün hale getirilmifltir.

• Ortak Mülkiyet halinde müsadereye cevaz verilmifltir.

• Tüzel kiflilere uygulanabilecek yapt›r›mlardan biri de müsaderedir.

• Eflya Müsaderesinde Orant›l›l›k ‹lkesi benimsenmifltir.

• Müsadere konusu eflya iyi niyetli üçüncü kiflilere ait olmamal›d›r. 

Büyük bir k›sm› halen yürürlükte olmakla birlikte mevzuat›m›zda elkoyma ve müsaderey-
le ilgili olarak hüküm tafl›yan metinler flu flekilde s›ralanabilir:  
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KANUNLAR: 

1- (2709) T.C. Anayasas›  (Madde 20,21,28, 30, 38),

2- (5271) Ceza Muhakemesi Kanunu (Madde 123-134,138,141, 195, 248,253,256-259, 286),

3- ( 5237) Türk Ceza Kanunu (Madde 54,55, 60,64,70,74,75,290),

4- (5326) Kabahatler Kanunu (Madde 33,34),

5- (3628) Mal Bildiriminde Bul. Rüflvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu (Madde 14),

6- (4926) Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu (Madde 4,15,17,19-23,29-31,35),

7- (6136) Ateflli Sil. B›çaklar ve Di¤er Alet. Hak. Kanun (Madde 10,12,14),

8- (5846) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Madde 75,77,79), 

9- (2004)  ‹cra ve ‹flas Kanunu  (Madde 48),

10- (3713) Terörle Mücadele Kanunu (Madde 7),

11- (2559) PVSK (Madde 9),

12- (4458) Gümrük Kanunu (Madde 208, 237),

13- (5020) Bankalar Kanunu (Madde 26,27, Ek madde 2-6),

14- (5411) Bankac›l›k Kanunu (Madde 160,166),

15- (4208) Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlen. Kanunu (Madde 2,7,12,13,16)

16- (5549) Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Yasa.

YÖNETMEL‹KLER: 

1- Suç Eflyas› Yönetmeli¤i (Madde 5,13,15,16-18, 23,24, Geçici madde 1),

2- Adli ve Önleme Aramalar› Yönetmeli¤i  (Madde 2,7,12,14),

3- 4926’ya Göre Elkon.Eflya. Tes. ve Sak. ‹lifl. Esas ve Usul. Yön. (Madde 4,6,7),

4- 4926’ya Göre Muh. Ve Elkoy. ‹kramiye Öden. Hak. Yön. (Madde 1,4,6,7,10,11,13,14,17)

5- Gümrük Yönetmeli¤i (Madde 117, 130, 736,761,800,869),

6- C.Savc›l›klar› ve Ad .‹lk Derece Yarg› Mah.Kalem Hiz.Yön. (Madde 50),

7- Kontrollü Teslimat Esas ve Usul. Yön. (Madde 4).

1.3.3. SUÇ GEL‹RLER‹ ‹LE ETK‹N MÜCADELE ‹Ç‹N KURUMSAL YAPI

Türkiye-AB 2003 y›l› Mali ‹flbirli¤i Program› kapsam›nda Daire Baflkanl›¤›m›z koordinesin-
de Almanya’n›n Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Dairesi ile birlikte yürütülmekte olan
“Karaparan›n Aklanmas›, Suçun Mali Kaynaklar› ve Terörizmin Finansman›yla Mücadelenin
Güçlendirilmesi Twinning (Efllefltirme) Projesi” ile Polisin; 

• Suçlar›n mali kaynaklar›n› tespit etme,

• Kapsaml› mali soruflturmalar› yürütme,

• Suçlardan elde edilen gelirlere el konulmas› ve müsadere edilmesi,

• Karapara aklama, suçlar›n mali kayna¤› ve terörizmin finansman› ile mücadele eden ulu-
sal ve uluslararas› kurulufllarla iflbirli¤i konular›nda kapasitesinin art›r›lmas› amaçlanmaktad›r.
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Söz konusu proje, özellikle 4208 say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Ka-
nunun yürürlü¤e girdi¤i 1996 y›l›ndan bu yana yaklafl›k dokuz y›l› aflk›n bir sürenin geçmifl
olmas›na ra¤men istatistiki verilere bak›ld›¤›nda, karapara aklanmas› ve suçtan elde edilen ge-
lirlerle mücadele konusunda istenilen etkinli¤in sa¤lanamad›¤› gerçe¤inden hareketle plan-
lanm›fl ve yeni mücadele ilke ve yöntemlerini amaç edinmeyi öngörmektedir.

Gerçekten, bugün gelinen noktada karaparan›n aklanmas› ve suçtan elde edilen gelirlerle
mücadeledeki mevcut yap›n›n beklenen baflar›y› sa¤layamamas›; soruflturma ve yarg› süreçle-
rinin çok uzun zaman almas›, soruflturmalar›n adli ve mali boyutunun eflzamanl› yürütüleme-
mesi, bu süreçlerde ihtiyaç duyulan veri ve bilgi altyap›s›n›n eksikli¤i yeni yap› aray›fllar›n› be-
raberinde getirmifl ve kolluk birimlerinin de bu suçla mücadelede Avrupa Birli¤indeki benzer
örneklerinde oldu¤u gibi daha etkin ve aktif olarak yer almas›n› gerekli k›lm›flt›r.

Suç gelirleri ile mücadele konusuna yönelik dünyadaki aray›fllar suçla etkili bir flekilde mü-
cadelenin karapara aklamayla mücadeleden geçmekte oldu¤u temel ilkesi ›fl›¤›nda farkl› za-
manlarda farkl› yöntemler arac›l›¤›yla ortaya konulmufltur. Zira suçla mücadelenin suçtan el-
de edilen gelirlere dokunmadan yap›lmas›n›n hiç bir yarar›n›n olmad›¤› aç›kt›r. Çünkü suçtan
elde edilen kazançlar öncül suçun (karaparaya mesnet suç) gerekçesini -kiflisel zenginleflme-
ve yeni suçlar ifllemenin vas›tas›n›- döner sermaye- oluflturmaktad›r. 

Hali haz›rdaki yap› ile farkl› kaynaklardan toplanan mali bilgi ve istihbarat›n de¤erlendiri-
lebilmesi ve aklama flüphesi alt›ndaki gelirin yasal yada yasal olmayan kayna¤›n›n analizinin
yap›labilmesi, bu formasyona sahip mali uzmanlar› istihdam eden bir örgüt yap›lanmas› ile
yürütülebilece¤i kanaati olsa da, her halükarda polisin adli ve idari görevleri dolay›s›yla bu sü-
rece dâhil olmas› kaç›n›lmazd›r. 

Ayr›ca polisin afla¤›da say›lan yeteneklerinden dolay› suç gelirlerine yönelik yapt›¤› sorufl-
turmalarda bir tak›m avantajlar› bulunmaktad›r. Bunlar;

• Teknik-Fiziki takip gibi, özel soruflturma tekniklerini kullanabilme flans›,

Polisin arfliv ve kay›tlar›n› do¤rudan ve hemen kullanma flans›, bir flahs›n uyuflturucu ka-
çakç›s› olabilece¤i flüphesi yada kullanm›fl oldu¤u, pasaportun çal›nt› veya sahte oldu¤u vb.
bilgileri ipucu olarak, güvenlik birimlerine soruflturmalar›nda bir sonraki safhaya geçmede
çok önemli kolayl›klar sa¤layacakt›r,

• Haber kayna¤› ile do¤rudan temas, h›zl› karar verme imkân› ve elde edilen bilginin ka-
liteli olmas›n› sa¤lamaktad›r,

• Mali suçla mücadeledeki en önemli araçlardan birisi olan hesaplar› dondurma konusun-
da etkin olunabilmektedir,

• Geliflmifl bir geri besleme sistemine sahiptir,

• Mali istihbarat birimi alan›nda kazand›klar› tecrübelerin ›fl›¤›nda, etkin bir ihtiyaç belirle-
mesi yapabilmekte; böylelikle, görev alanlar›yla ilgili kanun ve mevzuatta yap›lacak düzenle-
melerin amaca uygun ç›kmas›nda etkin rol oynamaktad›r,

• Yine mevcut tecrübelerden, bankac›l›k ve finans sektörü çal›flanlar›n›n e¤itiminde etkin
flekilde istifade edilebilmektedir,
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• ‹nterpol ve Europol bilgi sistemlerinden kolayl›kla yararlanabilme, yürütülen çal›flma ve
ortak operasyonlara kat›lma ve geri besleme alabilme flans›na sahiptir.

1.4. DE⁄ERLEND‹RME

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, karapara aklama, yolsuzluk, terörizmin finansman› ve
örgütlü suçlarla mücadele gibi kapsaml› suç soruflturma ve kovuflturmalar›nda; suçlular›n ya-
sal olmayan gelirlerinden mahrum b›rak›lmas› mücadelede en önemli cayd›r›c› bir müeyyide-
dir. Ancak bu iflleyiflin etkinli¤inin mali sektör ve bu sektörün denetim ve düzenleme organ-
lar›, adli makamlar, kolluk ve uluslararas› kurulufllarla yak›n bir iflbirli¤inden geçti¤i her za-
man hat›rda tutulmal›d›r. Bu amaçla yeni yasal düzenlemeler, de¤iflen ihtiyaçlar ve anlay›fllar
do¤rultusunda suçla mücadelenin suç gelirlerinden mahrum b›rak›lmas› temeline oturtularak
mücadele kriterlerinin yeniden ele al›nmas› gerekli görülmektedir.

Yürütülmekte olan Efllefltirme Projesinin zorunlu ç›kt›lar›ndan bir tanesi de Daire Baflkan-
l›¤›m›z bünyesinde suç gelirleri ile mücadele edecek yeni bir yap›lanman›n olaca¤›d›r. Bu ya-
p›dan beklenen görevler, hali haz›rda Mali Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü¤ümüz bünyesin-
de 03.01 2006 tarihinde gerçeklefltirilen Daire Yönetmeli¤i de¤iflikli¤i ile kurulan “Suç Gelir-
lerinin Aklanmas› Büro Amirli¤i” arac›l›¤› ile yürütülmektedir. Kabul edilmesi gerekir ki, bu
yap›dan beklenen 4208 Say›l› kanunun bir çok hükmünü de¤ifltiren 5549 say›l› kanunda va-
zedilen “aklama suçu” ile mücadeleden ziyade suçun gelirlerinden suç faillerini yoksun b›rak-
mak olmal›d›r. 

Daire Baflkanl›¤›m›z merkez ve il birimlerinin mücadele etmekte oldu¤u suç türleri büyük
ekonomik getirileri olan ve suç iflleme saik›n›n tamamen ekonomik gelire odakland›¤› suçlar
oldu¤undan mücadelenin de bu yönü ön plana al›narak yap›lmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Özellikle narkotik suçlar, biliflim suçlar›, organize bir yap›da mafya türü yap›lanmalarla iflle-
nen suçlar ile mali suçlar›n ekonomik getirilerine yönelik, bu suçlarla mücadele eden flube-
lerle ortak bir yap›da ve yak›n çal›flma içerisinde, yap›lan klasik ön suç soruflturmas› parale-
linde yada hemen sonras›nda ihdas edilecek suçun gelirlerine yönelik müsadere amaçl› sorufl-
turmalar ile, suç gruplar›na karfl› mücadelede kesin ve kal›c› yeni bir ad›m at›lm›fl olacakt›r. 

Öte yandan il birimlerinde bu flekilde bir yap›lanmaya yak›n gelecekte gerek olmayaca¤›
düflünülmektedir. Zira il birimlerinin bu yönde yapacaklar› çal›flmalara bir ön olacak ya da efl
güdüm sa¤lay›p yön verecek merkezde bir yap›ya ihtiyaçlar› vard›r. Merkezde bu flekilde bir
yap›n›n kurulmas›, hem il hem de merkezde bulunan operasyonel birimleri adli makamlar ile
farkl› bakanl›k ve kurumlardan gelen mal varl›¤› araflt›rmalar› konusundaki ç›kmazdan da kur-
taracakt›r. Bu yönde yap›lacak çal›flmalar›n formüle edilmesine ihtiyaç vard›r. Bu formülas-
yon, tasarlanan yap› ile kuruldu¤unda mal varl›¤› araflt›rmalar› ve müsadere talepli sorufltur-
malar belirli bir formata girecek ve da¤›n›kl›k önlenerek birimler aras› yeknesakl›k sa¤lana-
cakt›r.

Di¤er yandan bu mücadelede baflar›n›n üst seviyelere ç›kart›lmas›, ancak iyi yap›land›r›l-
m›fl bir birim ve uzman personel takviyesi ile mümkün olabilecektir.
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2. AKARYAKIT KAÇAKÇILI⁄I

2.1. Genel De¤erlendirme

Baflbakanl›k Personel ve Prensipler Genel Müdürlü¤ü’nün 01.05.2006 tarih ve 5525 say›l›
yaz›s› ile Bakanl›klar ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan bir tak›m tedbirlerin al›n-
mas› uygun görülmüfltür.

Bu kapsamda ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Emniyet Genel Müdürlü¤ümüzden yapmas› istenen ve
bugüne kadar yap›lan çal›flmalar flu flekilde s›ralanm›flt›r;

1- Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Abdüllatif fiENER baflkanl›¤›nda, ‹çiflleri Bakan›-
m›z Sn. Abdülkadir AKSU ve di¤er ilgili Bakanlar›m›z›n kat›l›mlar›yla Akaryak›t Kaçakç›l›¤› ile
Mücadele Kurulu teflkil ettirilmifltir.

2- ‹çiflleri (Emniyet Genel Müdürlü¤ü, Jandarma Genel Komutanl›¤›, Sahil Güvenlik Komu-
tanl›¤›), Maliye, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›klar› ile Gümrük, Deniz-
cilik, D›fl Ticaret Müsteflarl›klar› ve EPDK’n›n kat›l›m›yla Akaryak›t Kaçakç›l›¤› ile Mücadele
Komisyonunun oluflturulmufltur.

2.2. EPDK ‹le Yürütülen Çal›flmalar

Akaryak›t kaçakl›¤› ile mücadele amac›yla EPDK ile Bakanl›¤›m›z aras›nda yap›lan proto-
kol kapsam›nda:

Yurtiçinde pazarlanan petrol ve madeni ya¤lar›n denetimlerinin yap›lmas›, ulusal marker
kontrolünün yap›lmas›, akaryak›t bayii depolama tesisi rafineri ile tafl›ma araçlar›ndan usulü-
ne uygun olarak numune al›nmas›, al›nan numunelerin EPDK taraf›ndan belirlenen akredite
laboratuarlarda teslimi ile piyasada faaliyet gösteren kiflilerin lisans kontrolü ifllemlerinin ya-
p›lmas› amac›yla 14.06.2005 tarihinde EPDK ile ‹çiflleri bakanl›¤›m›z aras›nda “Petrol Piyasa-
s›nda Yap›lacak ‹flbirli¤i protokolü” imzalanm›fl, söz konusu protokol 14.06.2006 tarihinde,
LPG sektöründe faaliyet gösteren bayilerin denetimini de kapsayacak flekilde geniflletilerek
yenilenmifltir. 

Ülkemizde akaryak›t kaçakç›l›¤› ile etkin mücadele etmek ve kaçakç›l›¤› asgari düzeye indir-
gemek amac›yla Ulusal Marker sisteminin uygulanmas› amaçlanm›fl ve yap›lan çal›flmalar neti-
cesinde Ulusal Marker üretimi tamamlanm›fl ve 01.01.2007 tarihinde uygulamaya konulmufltur.

2.3. Ulusal Marker Uygulamas›

Ulusal marker uygulamas›n›n amac›; ‹thal edilen ve ülkemizde üretilen akaryak›t›n kayna-
¤›n› tespit etmek ve ülkeye hangi yollardan ve nas›l girdi¤ini izlemektir. 

Ulusal marker, akaryak›ta; rafineri ç›k›fl›nda, gümrük giriflinde, sanayide yan ürün olarak
veya di¤er flekillerde üretilen akaryak›ta ise ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek
ve akaryak›t›n özelliklerini bozmayacak niteli¤i haiz bir kimyasal üründür. Ulusal marker; sa-
dece Türkiye’de kullan›lmas› için özel olarak üretilecek olup, taklit edilemeyecek, eklendi¤i
akaryak›t içerisinde ç›plak gözle görülemeyecek ve akaryak›t›n rengini de¤ifltirmeyecektir.
TÜB‹TAK taraf›ndan üretilen ve “‹fiARETR” ad› verilen ürün, uygulamada ulusal marker ola-
rak adland›r›lmakta ve kullan›lmaktad›r. 



Mali Suçlar

92

Yurt içinde pazarlayacaklar› akaryak›ta ulusal marker eklemekle yükümlü ilgili lisans sahi-
bi tüzel kifliler Da¤›t›c›, Rafinerici ve  ‹hrakiye Teslim fiirketi; Ulusal Marker ekleme yerleri ise
Rafineri ç›k›fl›, Gümrük girifli ve Biodizel üretim tesisleridir. Uygulama Benzin Türleri, Moto-
rin Türleri ve Biodizel Türleri 01/01/2007 tarihi itibariyle bafllam›flt›r. 

Yurt içinde pazarlayacaklar› akaryak›ta ulusal marker eklemekle yükümlü ilgili lisans sa-
hipleri, her bir akaryak›t türüne göre ihtiyaç duyacaklar› ulusal markere iliflkin talebi, ilgili
mevzuat hükümleri gere¤i her y›l, y›ll›k bildirimler kapsam›nda EPDK’ya bildirmifl olduklar›
pazarlama projeksiyonunu esas alarak “Ulusal Marker Talep Formu” ile TÜB‹TAK Ulusal Met-
roloji Enstitüsüne yapmaktad›r. 

‹lgili lisans sahibi tüzel kifli teslim ald›¤› ulusal markeri bir baflka lisans sahibine veya bir
baflkas›na veremez, hiçbir flekilde kulland›ramaz ve ilgili lisans sahibi tüzel kifliler veya üçün-
cü kifliler aras›nda ulusal marker ticareti yap›lamaz. TÜB‹TAK taraf›ndan teslim edilen ulusal
markerin herhangi bir flekilde çal›nmas› veya kaybolmas› ve/veya ziyan olmas› halinde; çal›-
nan veya kaybolan ve/veya ziyan olan ulusal markerin eklenece¤i akaryak›t miktar›ndan do-
¤an her türlü vergi ve benzeri mali yükümlülükler ilgili lisans sahibi tüzel kifliler taraf›ndan
Kurum hesab›na yat›r›lmadan yeniden ulusal marker verilmeyecektir.

Uygulama bafllad›ktan sonra yap›lacak piyasa denetimlerinde Ulusal Markerin eklendi¤i
akaryak›t›n yeterli flart ve seviyede marker içerip içermedi¤i TÜB‹TAK taraf›ndan üretilen
kontrol cihazlar› ile tespit edilecektir.

Ulusal markerin gerekli flart ve seviyede bulunmad›¤›n›n seyyar kontrol cihaz› ile tespiti
halinde, 

a) Akredite laboratuvarlarda analiz ettirilmek üzere numune al›n›r. 

b) Geçici mühürleme yap›larak 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu uyar›nca en ya-
k›n Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›na suç duyurusunda bulunulur. 

c) Ayr›ca 5015 say›l› Yasan›n 19 ve 20 nci maddelerine göre ifllem yap›l›r.

2.4. Biodizel

Biodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi ya¤l› tohum bitkilerinden elde edilen
ya¤lar›n veya hayvansal ya¤lar›n bir katalizatör eflli¤inde k›sa zincirli bir alkol ile (metanol ve
ya etanol ) reaksiyonu sonucunda aç›¤a ç›kan ve yak›t olarak kullan›lan bir üründür. Evlerde
kullan›lan k›zartma ya¤lar› ve hayvansal ya¤lar da biodizel hammaddesi olarak kullan›labilir.

Biodizel üretiminin çeflitli metodlar› olmakla birlikte günümüzde en yayg›n olarak kullan›-
lan yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon; ya¤ asitlerinin (bitkisel ya¤-
lar, evsel at›k ya¤lar, hayvansal ya¤lar) bazik bir katalizör eflli¤inde alkol (metanol,etanol vb.)
ile esterleflme reaksiyonudur. 

Amerika’da, Çevre Koruma Ajans› (EPA) Temiz Hava Kanunlar› (Clean Air Act) taraf›ndan
çevre ve insan sa¤l›¤›na di¤er yak›tlara k›yasla daha az zarar verdi¤i kabul edilmifltir. Biodizel
geleneksel ve motoru üzerinde herhangi bir de¤iflime gidilmemifl dizel motorlarda kullan›la-
bilmektedir. 
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Biodizel, motorine benzer koflullarda tafl›nabilir, kullan›labilir ve depolanabilir. Biodizel
do¤rudan (% 100) veya motorin ile kar›fl›mlar› halinde kullan›labilir. En yayg›n kullan›lan ka-
r›fl›m oran› ( % 20 biodizel ve % 80 motorin) fleklindedir. Uzmanlar, yüzde 20 biyodizel yüz-
de 80 dizel kar›fl›m›n›n dahi küresel ›s›nmaya neden olan karbon monoksit emisyonunu yüz-
de 21, hidrokarbon emisyonunu da yüzde 47 oran›nda düflürece¤ini belirtilmektedir.

Biodizel kükürt içermedi¤inden kükürtdioksit emisyonu oluflturmaz. Bu çok önemli bir
avantajd›r. Bu emisyon özellikleri ile kanser yap›c› etkenler azalmakta ve kanser riski % 90’a
varan oranlarda düflmektedir.

Biodizel, motorine göre daha iyi bir ya¤lay›c› oldu¤undan motor ömrünü uzat›r. 

Sofra tuzundan 10 kat daha az toksiktir.

Yerli üretim bitkisel ya¤lardan (ayçiçek ya¤›, soya ya¤›, kolza ya¤› ) kolayl›kla elde edile-
bilir. 

Ayr›ca kullan›lm›fl ve çevre için zararl› olan k›zartma at›k ya¤lar›ndan da biodizel üretile-
bilmektedir. 

Biodizel kullan›m› ile ham petrole olan ba¤›ml›l›k ortadan kalkmakta ve ülkelerin d›fl kay-
naklar›n kullan›m› zorunlulu¤u azalarak ekonomileri rahatlamaktad›r. 

Biodizel kullan›m› ile yeni istihdam olanaklar› yarat›lmakta ve ülke ekonomisine küçüm-
senmeyecek katk›lar sa¤lamaktad›r.

2.5. Gerçeklefltirilen Denetimler

2006 y›l› içerisinde denetim faaliyetleri Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu ile koordineli
olarak art›r›larak devam etmifltir. Emniyet Genel Müdürlü¤ümüz görevlilerince yap›lan dene-
tim faaliyetleri neticesinde; 

Protokolün yenilenen flekli ile LPG sektöründe de denetimler yap›lm›fl, gerçeklefltirilen
LPG istasyonlar›n›n denetimleri neticesinde; 3514 LPG istasyonu denetlenmifl, 169 LPG istas-
yonu mühürlenerek faaliyetten men edilmifltir. 

Tüm yurt genelinde lisans›z ve kay›t d›fl› üretim yapan Biodizel üretici ve sat›c›lar›na yöne-
lik sürdürülen denetim ve operasyonlarda, 67 biodizel üretim tesisinin faaliyetleri durdurul-
mufltur. 

Akaryak›t istasyonlar›n›n denetimleri 2006 y›l›nda da devam ettirilmifl, 1534 istasyona yö-
nelik gerçeklefltirilen denetimler neticesinde; 63 istasyon mühürlenmifl ve bu istasyonlardan
446 adet numune al›narak gerekli analizlerinin yapt›r›lmas› için TÜB‹TAK, Marmara Araflt›rma
Merkezine (MAM) gönderilmifltir. 

Madeni Ya¤ Üretim Tesisleri ile Üretimlerinde Solvent Kullanan Firmalara yönelik gerçek-
lefltirilen denetimler neticesinde, Üretiminde Solvent Kullanan 152 adet firman›n denetimi
gerçeklefltirilmifl, 24 adet Madeni Ya¤ Üretim Tesisinin denetimi neticesinde, 14 Madeni Ya¤
Üretim Tesis mühürlenerek faaliyetleri durdurulmufltur.   

‹hrakiye Akaryak›t Sat›fl› faaliyeti yürüten 35 firman›n denetimi neticesinde ise, 2 firman›n
faaliyetlerine son verilmifltir.
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Akaryak›t tafl›mas›nda kullan›lan araçlar›n denetimleri 2006 y›l›nda da devam ettirilmifl, de-
netimi gerçeklefltirilen 174 adet kara tankerinin 25 tanesi mühürlenmifl ve bu araçlardan 57
adet numune al›narak gerekli analizlerinin yapt›r›lmas› için TÜB‹TAK, Marmara Araflt›rma
Merkezine (MAM) gönderilmifltir

Ayr›ca 29 A¤ustos 2006 tarihinde, Depolama Lisansl› firmalara yönelik ve efl zamanl› ola-
rak 30 ilimizde ve 57 ayr› noktada denetimler gerçeklefltirilmifltir.

2.6. ‹statistikler

Grafik.1 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Meydana Gelen Akaryak›t Kaçakç›l›¤› Olay ve fiüpheli Say›lar›

Grafik.2 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Yakalanan Kaçak Akaryak›t Miktarlar› (Lt)
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Grafik.3 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Akaryak›t Kaçakç›l›¤› Olaylar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›

Grafik.4 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Akaryak›t Kaçakç›l›¤› Olaylar›nda Ele Geçirilen Kaçak 
Akaryak›t›n Aylara Göre Da¤›l›m›

Grafik.5 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Akaryak›t Kaçakç›l›¤› Olaylar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Grafik.6 2006 Y›l›nda Meydana GelenAkaryak›t Kaçakç›l›¤› Olaylar›nda Ele Geçirilen Kaçak 
Akaryak›t›n ‹llere Göre Da¤›l›m› (Lt)
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3. TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLER‹ VE ALKOLLÜ ‹ÇK‹LER KAÇAKÇILI⁄I

3.1. Genel De¤erlendirme

Bilindi¤i gibi; s›n›r tan›mayan ve önemli tehdit unsurlar› içeren suç organizasyonlar›, terör
örgütleri ve organize suç ekonomilerinin aktörleri, ülkeleri pek çok yönden olumlu ya da
olumsuz bir flekilde etki alt›na alan küreselleflme dinamiklerinin de etkisiyle faaliyet alanlar›-
n› geniflletme çal›flmalar›na h›z vermifl, bu ba¤lamda uluslararas› ittifaklar kurulmak suretiyle
sadece yaflad›klar› ülkelerde de¤il, kendilerince önem arz eden her yerde etkin olma giriflim-
lerini artt›rm›fllard›r. Yaflanan bu süreç, suç türleri ile mücadelede kullan›lan yöntemlerin stra-
tejik derinli¤inin sorgulanmas›n› ve beraberinde yeni yöntemler gelifltirilerek, uluslar aras› ifl-
birli¤i kanallar›n›n mutlak surette aç›k tutulmas› ve çal›flt›r›lmas› gerekti¤ini bir kez daha göz-
ler önüne sermifltir. 

Bu ba¤lamda sadece yasad›fl› sigara ticareti nedeniyle tüm dünyada yaflanan vergi kayb›-
n›n Dünya Gümrük Örgütü verilerine göre y›ll›k yaklafl›k 30 milyar dolar civar›nda oldu¤u gö-
rülmektedir. Söz konusu suç türünün baflta ABD, AB ülkeleri olmak üzere pek çok geliflmifl
ülke ekonomisi için ne kadar önem arz etti¤i  ise ayn› örgütün “Dünya sigara pazar›n›n % 10-
15’ inin  kaçak ve sahte sigaradan olufltu¤una” dair tespitleri ile daha rahat anlafl›lmaktad›r.   

Ülkemize bak›ld›¤›nda ise; gerçeklefltirilmekte olan yasad›fl› sigara ticaretinin rakamsal ka-
zanç büyüklü¤ünün devasa boyutlara ( yaklafl›k  2.5 milyar dolar ) ulaflmas› nedeniyle  dev-
letin ciddi vergi kayb›na u¤rad›¤›, yap›lan kaçakç›l›k faaliyetinin di¤er ülkelerde de oldu¤u
üzere terör örgütleri ve organize suç gruplar›na finansman kayna¤› oluflturdu¤u, belirtilen hu-
suslar›n yan› s›ra sahte sigara imalat›nda insan sa¤l›¤› aç›s›ndan çok daha riskli ve standart d›-
fl› olarak kabul edilen materyallerin  kullan›lmas›ndan dolay› söz konusu suç türü ile daha et-
kin bir mücadelenin yap›lmas› gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. 

3.2. ‹statistikler

Grafik.7 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Meydana Gelen Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çki 
Kaçakç›l›¤› Olay ve fiüpheli Say›lar›
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Grafik.8 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Yakalanan Tütün ve Tütün Mamulleri(Paket)

Grafik.9 2002-2006 Y›llar› Aras›nda Yakalanan Alkollü ‹çkiler (fiifle)

Grafik.10 2006 Y›l›nda Meydana Gelen Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü ‹çki Kaçakç›l›¤› Olaylar›n›n
Aylara Göre Da¤›l›m›
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Grafik.11 2006 Y›l›nda Yakalanan Tütün Ve Mamullerinin Aylara Göre Da¤›l›m› (Paket)

Grafik.12  2006 Y›l›nda Yakalanan Alkollü ‹çkilerin Aylara Göre Da¤›l›m› (fiifle)

Grafik.13 2006 Y›l›nda Meydana  Gelen Tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü ‹çki Kaçakç›l›¤› 
Olaylar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Grafik.14  2006 Y›l›nda Yakalanan Tütün Ve Tütün Mamullerinin ‹llere Göre Da¤›l›m› (Paket)
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Grafik.15 2006 Y›l›nda Yakalanan Alkollü ‹çkilerin ‹llere Göre Da¤›l›m› (fiifle)

4. SAHTEC‹L‹K SUÇLARI

4.1. Genel De¤erlendirme

Sahtecilik suçu genel olarak, gerçek olan bir fley üzerinde çeflitli flekillerde tahrifat yapmak
suretiyle de¤ifltirmek yada   bir fleyi tamamen benzer bir flekilde  üretmek suretiyle sahtesini
yaparak menfaat sa¤lamak olarak tan›mlanabilmektedir. Genel olarak sahte para akla gel-
mekle beraber Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde tan›mland›¤› gibi (TCK Md. 197-
212) gerek resmi gerekse sivil evraklar üzerinde, mühür ve k›ymetli damgalar gibi eflyalar için
de sahtecilik söz konusudur. Her türlü sahtecilikle mücadeleyi güçlendirmek ad›na son y›llar-
da önemli ad›mlar at›lm›fl, ihtiyaçlar› karfl›lamaya yönelik hukuki düzenlemeler yap›lm›flt›r.

4.2. Parada Sahtecilik

4.2.1. De¤erlendirme

1 Ocak 2005 tarihinde Türk Liras›ndan  alt› s›f›r at›lmas›yla 2005 y›l› Ocak ay›ndan itibaren
Yeni Türk Liras› tedavüle girmifltir. Paradan sadece alt›  s›f›r at›lmam›fl, 50 ve 100 YTL olmak
üzere yüksek de¤er tafl›yan iki yeni küpür de piyasaya sürülmüfltür. Di¤er taraftan 1 YTL hem
ka¤›t hem de madeni para olarak tedavüle ç›km›flt›r.. YTL’ler  oldukça yüksek ve güncel gü-
venlik unsurlar›yla donat›lm›fl olmalar›na ra¤men, çok geçmeden sahtelerinin yap›labildi¤i
2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda yap›lan yakalamalarla anlafl›lm›flt›r.  

Küpür de¤erleri yüksek paralar›n tedavüle ç›kmas› parada sahtecilik suçunu art›rm›flt›r.
Teknolojik ilerlemeler, en son model bask› cihazlar› ve teknikleri kalpazanlar taraf›ndan da
kullan›lmaya bafllanm›fl, üretilen sahte paran›n i¤fal kabiliyeti son derece artm›flt›r. Genelde
bu suçu ifllemek üzere teflfleküller yada organize suç gruplar› oluflmufltur.  Madeni 1 YTL nin
sahtesinin yap›lmaya bafllamas› da sahtecilik suçuna ivme kazand›rm›flt›r. Çok az bir üretim
maliyetinin olmas›, para üzerinde herhangi bir güvenlik unsurunun olmamas› ve kullan›m da
gerçe¤inden çok dikkat edilmedi¤i sürece farkedilememesi sahte madeni 1 YTL’nin üretilme-
sinde en büyük faktör olmufltur. Sahte madeni para üretiminde kullan›lan ayn› düzenek ma-
deni sahte 2 Euro üretimi için de kullan›labildi¤inden, daha çok turistik bölgelerimizde son
zamanlarda sahte madeni 2 Euro yakalamalar›da görülmektedir.
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Ülke ekonomileri için bir tehdit unsuru oluflturan para sahtecli¤inde, polisiye önlemler ka-
dar toplumun bilinçlendirilmeside büyük önem tafl›maktad›r. Sahtecilik konusunda toplumun
gerekli duyarl›l›¤› göstermesi, kalpazanlar›n k›sa sürede yakalanmas›n› sa¤layayaca¤› gibi,
sahtecili¤in ekonomiye verece¤i kay›plar› da önemli ölçüde azaltacakt›r.

4.2.2. Parada Sahtecilik Suçlar›yla Mücadele Teknikleri ve 

Yürütülen Faaliyetler

Sahte parayla mücadelenin üç unsuru oldu¤undan bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi; Kol-
luk kuvvetlerinin mücadelesidir. ‹kinci unsur olarak Merkez Bankas›’ndan bahsetmek do¤ru
olur. Paray› kanunlar çerçevesinde basmak ve piyasaya sürmek T.C Merkez Bankas›’n›n gö-
revidir. Merkez Bankas›, dünya üzerindeki en güvenli paralar› inceleyip sahip oldu¤u fiziki
güvenlik unsurlar›n›n benzerlerini yada daha geliflmifllerini Türk Liras› küpürlerine uygulaya-
rak YTL nin sahtesinin yap›lmas›n› maksimum seviyede zorlaflt›rarak Parada Sahtecilik Suçu-
nu önlemede üzerine düfleni yapmaya çal›flmaktad›r. Ayr›ca madeni sahte parayla mücadele
konusunda da benzer çal›flmalar Darpaneler ve Damga Matbaas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
yap›lmaktad›r. Sahte Parayla Mücadeledeki en son unsur olarak, vatandafllar›n YTL’yi yeterin-
ce tan›y›p belli bafll› güvenlik özellikleri hakk›nda bilgi sahibi olmalar›n› söyleyebiliriz. Sonuç-
ta sahte paran›n kullan›m›, vatandafl›n dikkatsizli¤inden ya da bilinçsizli¤inden yararlanarak
onu aldatmaya yönelik oldu¤undan, insanlar›n heran kulland›klar› paralar konusunda daha
bilinçli olmas›  bu suçun ifllenme oran›n› düflürecektir. 5230 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunun
Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk›ndaki Kanuna göre T.C Adalet Bakanl›¤› 09.08.2005 tari-
hinde ‘Sahte Banknotlar›n ‹ncelenmesi ve De¤erlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar’
hakk›nda  bir yönetmelik yay›mlam›flt›r. Merkez Bankas› bu yönetmelik do¤rultusunda SBIS
(Sahte Banknot ‹zleme Sistemi) isimli bir program gelifltirmifltir. T.C Merkez Bankas› ile ortak
yürütülen ve 2006 y›l› Ocak ay›ndan itibaren faaliyete geçen  SBIS sistemi   tüm yurtta yakala-
nan sahte para bilgilerinin girildi¤i bir sistem olarak Merkezin do¤rudan ulaflabildi¤i bir veri
bankas›d›r. Bu sistemin y›l içerisinde ortaya ç›kan eksik yönleri h›zla giderilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. En baflta veri girifl yetkisinin  sadece merkezde de¤il, illerde de olmas› gerekti¤i  yönün-
de Merkez Bankas› yetkilileriyle görüflmeler sürdürülmekte ve yeterli veri girifli yap›ld›ktan
sonra çok genifl bir veri bankas› haline gelece¤i ve suçla mücadelede sahte para  analiz bilgi-
lerine ulafl›labilece¤i de¤erlendirilmektedir. Sahte metal paralarla ilgili benzer bir yasal düzen-
lemede yine 2006 y›l› içerisinde gerçeklefltirilmifl banknot sahtecili¤inde oldu¤u gibi metal pa-
ra sahtecili¤ine yönelik ’Sahte Madeni Paralar›n ve Sikkelerin ‹ncelenmesi ve De¤erlendiril-
mesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakk›nda  Yönetmelik’ ad›nda bir düzenleme yap›lm›fl an-
cak henüz uygulamaya geçilmemifltir.

4.2.3. E¤itim Faaliyetleri

Uluslar aras› seviyede ise, Avrupa Komisyonuna ba¤l› OLAF(The European Anti-Fraud Of-
fice) isimli kuruluflun parada sahtecilik konusu ile ilgili yapt›¤› toplant› ve e¤itim faaliyetleri-
ne Baflkanl›¤›m›zca kat›l›m sa¤lanmakta, yine  Avrupa Komisyonu Geniflleme Genel Müdür-
lü¤ü (TAIEX) Teknik Destek Bilgi De¤iflim Ofisi ile kurulan irtibatlar sonucunda 2007 y›l› Ni-
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Grafik.16  2002-2006 Y›llar› Aras›nda Meydana Gelen Sahtecilik Olay ve fiüpheli Say›lar›

Grafik.17  2006 Y›l›nda Meydana Gelen Sahtecilik Olaylar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›

san Ay› içerisinde Euro sahtecili¤i  konusunda ilgili birimlerimize yönelik bir e¤itim aktivitesi
gerçeklefltirilmesi planlanmaktad›r.Bu sayede uluslar aras› alanda bu suçla mücadele  yön-
temleri hakk›nda bilgi edinilmektedir.

Ayr›ca; illerimiz aras›nda, özellikle sahte para matbaas› operasyonlar›nda baflta sahte para-
n›n temin edildi¤i kaynak flehir olarak ortaya ç›kan  ‹stanbul ili ve bölge güzergahtaki illeri-
mizde yap›lan sahte para yakalamalar› üzerine, ayn› flekilde di¤er bölge illerimizde  yap›lan
örnek yakalamalarla ortaya ç›kan veriler  sonucunda, do¤ru analizlerin yap›larak, bir bilgi
paylafl›m›n›n sa¤lanmas› ve taflra birimlerimiz aras›nda gerek operasyonel gerekse mevzuat
kapasitelerinin artt›r›lmas›na yönelik baflkanl›¤›m›z koordinesinde 2007 y›l› içerisinde bir e¤i-
tim program› planlanmaktad›r.

4.2.3- ‹statistikler
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Grafik.18  2006 Y›l›nda Meydana Gelen Sahtecilik Olaylar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Grafik.19  2006 Y›l›nda Meydana Gelen Parada Sahtecilik Olay Ve fiüpheli Say›lar›

Grafik.20  2006 Y›l›nda Meydana Gelen Parada Sahtecilik Olaylar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›



Mali Suçlar

103

Grafik.21  2006 Y›l›nda Meydana Gelen Parada Sahtecilik Olaylar›n›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Grafik.22  2006 Y›l›nda Yakalanan Sahte Paralar›n Cinsine Göre Da¤›l›m›

Grafik.23  2006 Y›l›nda Yakalanan Sahte Paralar›n ‹llere Göre Da¤›l›m›

Grafik.24 2006 Y›l›nda Yakalanan Sahte USD’lerin Küpür De¤erine Göre Da¤›l›m›
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5. GÖÇMEN KAÇAKÇILI⁄I 

5.1. Genel De¤erlendirme

Günümüzün en zorlu sorunlar›ndan birisi, sosyal düzenin korunmas› ile uluslararas› gü-
venli¤in sa¤lanmas›nda tehlike oluflturan ve insan haklar› ihlallerine neden olan yasa d›fl› in-
san hareketleridir. Özellikle so¤uk savafllar›n sona ermesi ve yeni dünya düzeninin ortaya ç›k-
mas›, globalleflmenin beraberinde getirdi¤i düzensiz göç hareketlerinin ulusal ve uluslararas›
alanda yeniden sorgulanmas›na yol açm›flt›r. 

Ekonomik, siyasi, sosyal veya herhangi bir nedenle yaflamakta oldu¤u ülkeyi terk etmek
isteyen kiflilerin, bulunduklar› ülkeden yasa d›fl› yollarla ç›kmalar›na veya baflka bir ülkeye
girmelerine ya da bir ülkede ikamet izni olmaks›z›n bar›nd›r›lmalar›na imkân sa¤lanmas› an-
lam›na gelen göçmen kaçakç›l›¤› suçu, özellikle, 1990’l› y›llardan itibaren Ülkemizi de önem-
li bir ölçüde etkilemeye bafllam›flt›r. Bu göç hareketlerinin bir boyutu, Ülkemiz üzerinden ge-
çerek di¤er ülkelere –özellikle Avrupa ülkelerine- giden göçmenleri kapsarken, di¤er boyutu
ise; Ülkemize gelen yasad›fl› göçmenleri içermektedir. Türkiye’nin her yönüyle do¤u-bat› ara-
s›nda köprü pozisypnunda olmas›, Ülkemizi göçmen kaçakç›l›¤› suçunda ‘kaynak, transit ve
hedef’ ülke özelliklerinin hepsinin görüldü¤ü bir konuma getirmifltir. 

Grafik.25 2006 Y›l›nda Yakalanan Sahte EURO’lar›n Küpür De¤erine Göre Da¤›l›m›

Grafik.26 2006 Y›l›nda Yakalanan Sahte YTL’lerin Küpür De¤erine Göre Da¤›l›m›
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Günümüzde suç örgütlerinin, etkili ve kararl›, ulusal ve uluslararas› önlemler al›nmas›n› ge-
rektiren karmafl›k yöntemleri ve s›n›r aflan vas›talar› her geçen gün daha da artan bir ölçüde
kullanmalar›, örgütlü flekilde ifllenen göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti suçlar›na ivme kazan-
d›rm›flt›r. Bununla birlikte, geliflmekte olan ülkelerden veya kargafla ve kaos içerisinde bulu-
nan ülkelerden umuda bafllayan yolculuk, transit ülkeler üzerinden ve göçmen kaçakç›l›¤› suç
organizasyonlar›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 sona ermektedir. 

Yasal kurallara uymaks›z›n meydana gelen ve bölgesel düzeyde sadece bir ülkenin de¤il,
hemen hemen bütün dünya ülkelerinin karfl›laflt›¤› bir sorun haline gelen bu hareketlenmele-
rin sebepleri de genel olarak birbirine benzemektedir.

Baz› Asya ve Afrika ülkelerinden deniz, hava ve karayoluyla ülkemize legal veya illegal
yollardan gelen yabanc›lar göçmen kaçakç›l›¤› konusunu oluflturmakta; Bu kifliler, Türk va-
tandafllar›n›n da yer ald›¤› göçmen kaçakç›l›¤› organizasyonlar› vas›tas›yla Yunanistan, ‹talya,
Almanya, Hollanda ve ‹ngiltere gibi Baz› Avrupa ülkelerine yönelmektedirler. 

Günümüz teknolojisini de yak›ndan takip eden organize göçmen kaçakç›l›¤› flebekeleri fa-
aliyetlerinde teknolojik imkanlardan da yararlanarak çeflitli yöntemler kullan›p yasad›fl› geçifl-
leri sa¤lamaktad›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,

•  T›r, kamyon, karavan gibi araçlarda ‘zula’ tabir edilen bölümlerde gizlenerek karayoluy-
la geçifl fleklinde say›labilir.

5.2. Geri Kabul Anlaflmalar›

Yasa d›fl› göçmenlerin ülkemizden geldikleri ülkeye iadesi veya ülkemizden di¤er bir ül-
keye yasad›fl› geçifl yapan yasad›fl› göçmenin ülkemize kabulü konusunda yaflanan olumsuz
durumlar›n düzeltilmesi, ayr›ca iade prosedürünün yasal bir zemine oturtulmas› gere¤i “Geri
Kabul Anlaflmalar›” do¤mufltur.

Yasa d›fl› yollardan baflka ülkelere geçmifl kiflilerin, vatandafl› olduklar› ülkelere veya gel-
dikleri ülkelere iadelerini düzenleyen “Geri Kabul Anlaflmalar›”, bu amaçla kullan›lan yasal
araçlar›n bafl›nda gelmektedir. Yasa d›fl› göçmenlerin s›n›r d›fl› edilmelerinde yaflanan çaresiz-
liklerin ortadan kald›r›lmas› ve cayd›r›c›l›k gücünün bulunmas› bak›m›ndan ülkeler aras›nda
önemli bir iflbirli¤i arac› olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizin hali haz›rda;

• 10 Eylül 2001 tarihinde Suriye ile,

• 08 Kas›m 2001 tarihinde Yunanistan ile,

• 6 May›s 2003 tarihinde K›rg›zistan ile,

• 19 Ocak 2004 tarihinde Romanya ile,

•  07.06.2005 tarihinde ise Ukrayna ile imzalad›¤› “Geri Kabul Anlaflmas›” bulunmaktad›r.
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Bulgaristan, Rusya Federasyonu ile de Geri Kabul Anlaflmas› müzakereleri yap›lmaktad›r.
Ayr›ca, Türkiye ile Azerbaycan, Bangladefl, Belarus, Çin Halk Cumhuriyeti, Fas, Gürcistan,
Hindistan, ‹ran, ‹srail, Kazakistan, Libya, Lübnan, M›s›r, Mo¤olistan, Nijerya, Özbekistan, Pa-
kistan, Sri Lanka, Sudan ve Tunus aras›nda Geri Kabul Anlaflmas› imzalanmas›n› teminen, dip-
lomatik kanallarla temaslar devam etmektedir.

5.3. ‹statistikler*

Grafik.28 Ülkemizde Yakalanan Yasad›fl› Göçmenlerin Y›llara Göre Da¤›l›m›

Grafik.27 Y›llara Göre Ülkemizde Meydana Gelen Göçmen Kaçakç›l›¤› Olaylar›

* Göçmen Kaçakç›l›¤› bölümünde yer alan istatistikler Yabanc›lar Hudut ‹ltica Daire Baflkanl›¤›ndan
al›nm›flt›r.
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Grafik.29 2006 y›l›nda Ülkemizde Yakalanan Yasad›fl› Göçmenlerin Uyraklar›na Göre Da¤›l›m›

Grafik.30 2006 y›l›nda Meydana Gelen Göçmen Kaçakç›l›¤› Olaylar›n›n Aylara Göre Da¤›l›m›

Grafik.31 2006 y›l›nda Ülkemizde Yakalanan Yasad›fl› Göçmenlerin Aylara Göre Da¤›l›m›

6. ‹NSAN T‹CARET‹

6.1. Genel De¤erlendirme

‹nsan ticareti suçu günümüzde toplumlar›, bireyleri, uluslar› ve devletleri tehdit eder nite-
likte köleli¤in modern hali olarak ortaya ç›km›fl ve tüm dünya ülkelerinin karfl›laflt›klar› ciddi
bir suç türü haline gelmifltir. 
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‹nsanlar›n içerisinde bulunduklar› maddi ve manevi her türlü s›k›nt› ve zorluklardan çeflit-
li flekillerde faydalanmak için yap›lan insan ticareti, ma¤durlar›n yaflamlar›na yönelik yüksek
karl› düflük riskli bir suç faaliyeti olarak görülmektedir. 

Son y›llarda “kad›nlar›n, çocuklar›n ve erkeklerin sömürü amac›yla kaç›r›lmas› zorla al›ko-
nulmas› ve zorla çal›flt›r›lmas›” olarak ifade edilebilen “‹nsan ticareti”; yoksulluk ve daha iyi
yaflam iste¤i, toplumsal de¤erlerin yok olmas›, politik ve ekonomik zay›fl›klar, ucuz iflgücü ta-
lebi, yüksek kazanç ve cezalar›n cayd›r›c›l›ktan uzak olmas› gibi nedenlerle tüm dünyada yay-
g›n olarak yaflanmaktad›r.

Türkiye; esnek vize politikas›ndan yararlanarak, s›rf ülkelerinde geçimlerini veya e¤itim
v.b. masraflar›n› karfl›lamak amac›yla, organize flekilde insan ticareti ile ba¤lant›lar› olmaks›-
z›n belli sürelerle ve genellikle münferiden gelen baz› Eski Do¤u Bloku ülke vatandafllar› için
hedef ülke konumundad›r.

6.2. ‹dari Düzenlemeler ve Kamuoyunu Bilinçlendirme Faaliyetleri

‹nsan ticareti ile mücadele çal›flmalar›; organize suç flebekelerinin çökertilmesi, tan›k/ma¤-
dur konumundaki flah›slar›n tespit edilmesi, bu konumdaki yabanc›lara, koruma, psikolojik
destek ve rehabilitasyon sa¤lamak suretiyle ülkede kal›fllar›na izin verilmesi ve bu sayede kol-
luk kuvvetleri ile gönüllü iflbirli¤i yapmalar› teflvik edilerek suçlulara ulafl›lmas›, ma¤durlar›n
ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüfllerinin sa¤lanmas› do¤rultusunda gerçekleflmektedir.

Bu çerçevede, insan ticareti ile mücadele alan›nda ülkemizin idari düzenlemeleri Bakanl›-
¤›m›z›n haz›rlad›¤› afla¤›da maddeler halinde özetlenen genelgelerle sa¤lanm›flt›r:   

-‹nsan Ticareti suçunun Türk Ceza Kanunu md. 80  kapsam›nda de¤erlendirilmesi hususu
vurgulanarak, bu suçla mücadele ve ma¤dur konumundaki kad›nlara yaklafl›m hususlar›n›
içeren ‹nsan Ticareti ile Mücadele Rehberi haz›rlanm›flt›r.

-‹nsan ticareti ma¤durlar›n›n ülkemizden güvenli ve gönüllü dönüfl ifllemleri s›ras›nda harç
ve cezalardan muaf tutulmalar› uygulamas› bafllat›lm›flt›r.

-Ma¤durlarla birebir yap›lacak tüm ifllemlerde, sivil giyimli, bayan personelin görevlendiril-
mesi, soruflturmalarda ma¤durlar›n tacirlerin etkisi alt›nda kalmamalar› için gerekli tüm imkan-
lar›n kullan›lmas›, çocuk ma¤durlar›n ifllemleri s›ras›nda çocu¤un en üstün yarar›n›n gözetilme-
si ve ifllemlerinin ‹l Emniyet Müdürlükleri Çocuk fiubeleri ile iflbirli¤i halinde, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu görevlilerinin de faydalan›lmas› uygulamas› bafllat›lm›flt›r.

-Ma¤durlar›n tedavi ve rehabilitelerinin gerçeklefltirilmesi ve suçun san›klar›na iliflkin yar-
g›lama sürecinde gerekti¤inde ve talep etmeleri durumunda 6 aya kadar geçici ikamet izni ve-
rilmesi uygulamas› bafllat›lm›flt›r.  

-Ma¤durlar›n tespit edilmelerinin ard›ndan, soruflturma ve adli süreçte tan›kl›k yapmak
üzere ülkemizde kalmak isteyenlerin d›fl›nda, ülkelerine dönmek isteyenlerin güvenli ve gö-
nüllü dönüfl ifllemlerinin ‹çiflleri Bakanl›¤›m›z koordinesinde gerçeklefltirilmesi, bu ifllemler s›-
ras›nda tespit ve teflhis (deflifre) edilmelerini önleyici tedbirlerin al›nmas›, hudut kap›lar›nda-
ki ç›k›fl ve belge kontrol ifllemlerinin, söz konusu flah›slar pasaport kontrol kontuarlar›na gö-
türülmeden, belgeler üzerinden tamamlanmas› uygulamas› bafllat›lm›flt›r.
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-‹stanbul’da ‹nsan Kayna¤›n› Gelifltirme Vakf› (‹KGV) ve Ankara’da Kad›n Dayan›flma Vak-
f› (KDV) sorumlulu¤unda kurulan 2 tane s›¤›nma evi bulunmaktad›r.

-Uluslararas› Göç Örgütü (IOM) ile iflbirli¤i halinde yürütülen “Türkiye’deki ‹nsan Ticareti
Ma¤durlar›na Yard›m” bafll›kl› proje kapsam›nda potansiyel insan ticareti ma¤durlar›na yöne-
lik kurulan 157 Acil Yard›m Hatt› ve 155 acil yard›m hatt› aras›ndaki koordinenin sa¤lanmas›
uygulamas› bafllat›lm›flt›r. Söz konusu proje 2006 Eylül ay› itibariyle son bulmufltur.

-2006 A¤ustos ay› itibari ile yine Uluslararas› Göç Örgütü (IOM) taraf›ndan yeni bir proje
bafllat›lm›fl olup, bir önceki projenin hedefleri kapsam›nda çal›flmalara devam edilmektedir.

-Uluslararas› Göç Örgütü ile iflbirli¤i halinde yürütülen “Türkiye’deki ‹nsan Ticareti Ma¤-
durlar›na Yard›m” bafll›kl› proje kapsam›nda potansiyel insan ticareti ma¤durlar›na yönelik
olarak, operatörlerinin Rusça, Romence, ‹ngilizce ve Türkçe hizmet vermekte oldu¤u 157 acil
yard›m hatt› kurulmufltur.

-157 acil yard›m hatt›n›n potansiyel insan ticareti ma¤durlar›na duyurulmas› çerçevesinde
Türkçe, ‹ngilizce, Rusça ve Romence olarak ilk etapta 500.000 adet haz›rlanm›fl olan bilgi bro-
flürleri ‹stanbul Atatürk Hava, Sabiha Gökçen Hava, Karaköy Deniz, Antalya Hava ve Trabzon
deniz hudut kap›lar›nda pasaport ifllemleri s›ras›nda da¤›t›lm›flt›r.

-157 acil yard›m hatt›n›n duyurulmas› çerçevesinde Uluslararas› Göç Örgütü taraf›ndan,
Rusça sesli ve Türkçe altyaz›l› olarak haz›rlanan spot programlar ülkemizdeki ulusal kanallar-
da ve insan ticaretinde kaynak konumunda bulunan ülkelerdeki televizyon kanallar›nda ya-
y›mlanmakta olup bunun yan›nda bilgi broflürlerinin da¤›t›ld›¤› hudut kap›lar›nda reklâm pa-
nolar›nda (bilboard) 157 acil yard›m hatt› hakk›nda bilgi verici duyurular yap›lmaktad›r.

6.3. ‹nsan Ticareti Alan›nda ‹kili iflbirli¤i Protokolleri

‹nsan ticareti, organize suç flebekeleri taraf›ndan yönetilen ve s›n›r aflan özelli¤iyle yaln›z
bir ülkeyi de¤il, bölgesel ve uluslararas› boyutta birden çok ülkeyi etki alan›nda bulunduran
bir suç türüdür. Bu da insan ticaretiyle mücadele uluslararas› iflbirli¤inin tesis edilmesini zo-
runlu k›lmaktad›r.

Bu bak›mdan, insan ticaretiyle polisiye anlamda mücadele tek tarafl› bir çaban›n ötesinde
kaynak ülke makamlar›n›n da mücadele konusundaki iflbirli¤i ve karal›l›¤› ile mümkündür.

Ülkemiz, organize suçlar ve terörizmle mücadelede iflbirli¤ini öngören çok say›da Güven-
lik ‹flbirli¤i Anlaflmas› imzalam›fl bulunmaktad›r. Bu anlaflmalar›n tamam›nda yasad›fl› göç ve
insan ticaretiyle mücadelede iflbirli¤i tesis edilmesine iliflkin hükümler bulunmaktad›r.

Bu do¤rultuda; söz konusu anlaflmalar›n ilgili hükümlerine ifllerlik kazand›rmak amac›yla
Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Özbekistan ve
K›rg›zistan’a iflbirli¤i protokolleri teklif edilmifltir.

Bu çerçevede;

1) Belarus ile, 28 Temmuz 2004 tarihinde iki ülke ‹çiflleri Bakanlar› aras›nda “Yasad›fl› Göç
ve ‹nsan Ticareti ile Mücadele Alan›nda ‹flbirli¤i Mutabakat Zapt›”, 

2) Gürcistan ile 10 Mart 2005 tarihinde, iki ülke D›fliflleri Bakanlar› aras›nda “Türkiye Cum-
huriyeti ‹le Gürcistan Ve Azerbaycan Aras›nda Terörizm, Örgütlü Suçlar Ve Di¤er Önemli Suç-
larla Mücadele Anlaflmas›n›n Dokuzuncu Maddesinin Uygulanmas›na Dair Protokol”,
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3) Ukrayna ile 07 Temmuz 2005 tarihinde, iki ülke ‹çiflleri Bakanlar› aras›nda,  “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Suça Karfl› ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n Birinci Maddesinin Uygu-
lanmas›na Dair Ek Protokol”, 

4) Moldova ile, 8 fiubat 2006 tarihinde iki ülke ‹çiflleri Bakanl›klar› aras›nda “Türkiye Cum-
huriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Uluslar aras› Uyuflturucu Madde Kaçak-
ç›l›¤›, Uluslar aras› Terörizm ve Di¤er Örgütlü Suçlarla Mücadelede ‹flbirli¤i Anlaflmas› Çerçe-
vesinde ‹nsan Ticareti ile Mücadele Alan›nda ‹flbirli¤i Yap›lmas›na Dair Protokol imzalanm›flt›r.

Bu protokollerle birlikte, söz konusu ülkelerle insan ticareti alan›nda ikili iflbirli¤i bafllat›l-
m›flt›r.

6.4. ‹statistikler*

Grafik.32 Ülkemizde Yakalanan ‹nsan Ticareti Ma¤durlar›n›n Y›llara Göre Da¤›l›m›

Grafik.33 Ülkemizde Yakalanan ‹nsan Ticareti Organizatörlerinin Y›llara Göre Da¤›l›m›

* ‹nsan Ticareti bölümünde yer alan istatistikler Yabanc›lar Hudut ‹ltica Daire Baflkanl›¤›ndan al›nm›flt›r.
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Grafik.34 2006 Y›l›nda Ülkemizde Yakalanan ‹nsan Ticareti Ma¤durlar›n›n Uyraklar›na Göre Da¤›l›m›

Grafik.35 2006 Y›l›nda Ülkemizde Yakalanan ‹nsan Ticareti Organizatörlerinin Uyraklar›na Göre
Da¤›l›m›

6.5. Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti Konular›nda E¤itim, Ulusal ve 
Uluslaras› Faaliyetler

a- Göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti ile mücadele eden ve halen 81 ‹l Emniyet Müdür-
lü¤ü’nün Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar fiube Müdürlüklerinde görev yapan personelimize
2006 y›l›n›n Ocak ay› içerisinde 2 bölüm halinde ‘Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti Suç-
lar› Uzmanl›k E¤itim Program›” düzenlenmifl,  uygulaman›n, sorunlar›n ve ihtiyaçlar›n tekrar
gözden geçirilmesi sa¤lanm›flt›r.

b- TADOC taraf›ndan düzenlenen; 24-28 Temmuz 2006 tarihleri aras›nda Antalya Sahil Gü-
venlik Komutanl›¤›’nda, 25-29 Eylül 2006 tarihleri aras›nda Jandarma Genel Komutanl›¤›’nda
gerçeklefltirilen “Göçmen Kaçakç›l›¤›, ‹nsan Ticareti ve Belge Sahtecili¤i” e¤itim programlar›-
na e¤itici olarak katk› sa¤lanm›flt›r. 

c- Yine TADOC koordinesinde 02-06 Eylül 2006 tarihlerinde Umman’da gerçeklefltirilen
“Göçmen Kaçakç›l›¤›, ‹nsan Ticareti ve Belge Sahtecili¤i” e¤itim programlar›na Mali Suçlarla
Mücadele fiube Müdürlü¤ü’nde görevli bir personelimiz e¤itici olarak katk› sa¤lam›flt›r.

d- Ayr›ca, 2007 y›l› içerisinde gerçeklefltirilmesi düflünülen, “Göçmen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan
Ticareti Ulusal ve Bölgesel Uzmanl›k E¤itim Projesi” ad› alt›nda bir proje tasla¤› haz›rlanm›fl-
t›r. Söz konusu proje kapsam›nda düzenlenmesi planlanan e¤itim programlar› ile kaçakç›l›k
birimi personelimizin donan›m›n›n art›r›lmas›, uzmanlaflmas›, kanun uygulay›c› birimler ara-
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s›ndaki mevcut iflbirli¤inin art›r›lmas› ve uluslararas› boyutta örgütlenmifl organizasyonlar›n
çökertilmesine yönelik operasyonel çal›flmalar›n yap›lmas› hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda, Almanya Federal Polis Birimleri ile birlikte haz›rlanan ve KOM birimlerinde
görev yapan personelin göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti konular›nda uzmanlaflmas›n› sa¤-
lamak amac›yla, “Göçen Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti ile Mücadelede Uzmanl›k E¤itim Prog-
ram›”n›n 2007 May›s ve Haziran aylar›nda iki dönem fleklide yap›lmas› planlanm›flt›r. 

e- Avrupa Birli¤i uyum süreci içerisinde, insan ticaretinin azalt›lmas› için gerekli minimum
standartlar› yakalamak ve insan ticaretiyle ilgili kurumlar›n güçlendirilmesi do¤rultusunda, in-
san ticaretinin önlenmesine yönelik stratejinin kabul edilmesi ve sektörel eylem planlar›yla
uygulanmas›n› sa¤lamak amac›yla Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nce yürütülen “‹nsan Ticareti ile
Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” projesine Dairemizce aktif kat›l›m sa¤la-
narak destek verilmektedir. Söz konusu proje faaliyetleri kapsam›nda, 2006 Nisan ve Eylül ay-
lar›nda Almanya’ya gerçeklefltirilen çal›flma/inceleme ziyaretlerine Baflkanl›¤›m›z görevlilerin-
ce de kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

f- Baflkanl›¤›m›z ve ba¤l› il birimlerinde görev yapan personelin göçmen kaçakç›l›¤›, insan
ticareti ve organ-doku ticareti konular›ndaki mücadelesine yard›mc› olabilmek, konunun bi-
limsel yönlerinin de¤erlendirilerek neden-sonuç iliflkisi ba¤lam›nda yaflanan sorulara çözüm
bulmak ve yeni stratejiler üretebilmek amac›yla konusunda uzman Komiser Y. Furkan fien ta-
raf›ndan yaz›lan “Dünya ve Türkiye Perspektifinden Göçmen Kaçakç›l›¤›, ‹nsan Ticareti ve
Organ-Doku Ticareti” bafll›kl› kaynak bir kitap 2006 Kas›m ay› içerisinde yay›mlanarak il bi-
rimlerine ve ilgili kurulufllara da¤›t›lm›flt›r. Yo¤un ilgi gören kitab›n, 2007 Mart ay› içerisinde
ikinci bas›m›n›n yap›lmas› planlanmaktad›r. 

g- Göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ticareti suçlar› ile mücadeledeki etkinli¤i art›rmak amac›y-
la, KOM Daire Baflkanl›¤› koordinesinde ve ev sahipli¤inde 2006 Ekim ay› içerisinde Ülkemiz-
de görevli ‹rtibat görevlileri ile mücadeleci kurum temsilcilerinin kat›l›m sa¤lad›¤› “Göçmen
Kaçakç›l›¤› ve ‹nsan Ticareti ‹le Mücadelede Ulusal Kurumlar ve ‹rtibat Görevlileri Toplant›s›”
gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. Söz konusu toplant›n›n 2 ayda bir yine Dairemiz koordinesin-
de gerçeklefltirilmesine karar verilmifl olup, gerçeklefltirilen toplant›lar eticesinde gerek göç-
men kaçakç›l›¤› gerekse insan ticareti konular›nda Baflkanl›¤›m›z›n suçla mücadele politikas›
ve uluslararas› iflbirli¤ine olan yaklafl›m› net bir flekilde ifade edilmektedir.

h) 2006 y›l› içerisinde, ‹ngiltere, Hollanda ve Avusturya makamlar› ile birlikte, uluslararas›
alanda faaliyet gösteren göçmen kaçakç›l›¤› suç organizasyonlar›n›n deflifresine yönelik  plan-
l› ve projeli baflar›l› operasyonlar gerçeklefltirilmifl olup, 2007 y›l› içinse  uluslararas›  iflbirli¤i
kapsam›nda operasyonel çal›flmalara yönelik haz›rl›klar yap›lmaktad›r.
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B‹L‹fi‹M SUÇLARI ile MÜCADELE ve YASAL MEVZUAT

1. B‹L‹fi‹M SUÇLARI ‹LE MÜCADELE VE TÜRK POL‹S‹

Daire Baflkanl›¤›m›z bünyesinde yer alan Bilgi ‹fllem Büro Amirli¤i, 20.04.2003 gününden
itibaren Yüksek Teknoloji Suçlar› ve Biliflim Sistemleri fiube Müdürlü¤ü ad›n› alarak Biliflim
Suçlar›yla mücadelesine bafllam›flt›r. 5237 say›l› TCK’da yer alan ifadesiyle örtüflmesi aç›s›n-
dan, Daire Baflkanl›¤›m›z Yönetmeli¤i’nde 03.01.2006 tarihinde yap›lan de¤ifliklikle; “Biliflim
Suçlar› ve Sistemleri fiube Müdürlü¤ü” ad›n› alm›flt›r. 

Biliflim suçlar›n›n soruflturulmas›, bu konuda çal›flma yapan il birimlerine teknik destek
vermenin yan›nda, herhangi bir suça konu dijital delil (bilgisayar, telefon, haf›za kartlar› vs)
içeren medyalar›n incelenmesi görevlerini de yürütmektedir. Ayr›ca Say›n Genel Müdürümü-
zün talimat› ile Emniyet Teflkilat› bünyesinde, tüzel veya özel kiflilerin biliflim suçlar› konula-
r›ndaki flikayetlerinin zaman kaybetmeksizin ve kar›fl›kl›¤a meydan verilmeksizin tek elden
takip edilebilmesi amac›yla Baflkanl›¤›m›z teknik destek ve adli biliflim aç›s›ndan Koordina-
tör Daire Baflkanl›¤› olma özelli¤ini kazanm›fl, ayn› zamanda  uluslararas› arenada biliflim
suçlar› konusunda tek taraf konumuna gelmifltir. 

Baflkanl›¤›m›z yurt d›fl› kaynakl› biliflim suçlar›yla ilgili olarak, bir çok ülkede ayn› alanda
faaliyet gösteren birimlerle birlikte Microsoft, AOL ve Google gibi kurulufllarla Türkiye ad›na
irtibat noktas›d›r. 

1.1 Adli Biliflim Bölge Merkezleri: Teknik uzmanl›k gerektiren ve uzun e¤itimler sonu-
cunda dijital delil inceleme yetisine sahip olunabilen adli biliflim uygulamalar›nda, 2006 ilk
çeyre¤inin hedefi olarak ‹nceleme Bölge merkezleri oluflturulmufl ve gerekli e¤itimlerden ilki
6-10 Mart 2006 tarahinde bölge merkezlerindeki personele verilmifltir. 

Adli Biliflim Bölge Merkezlerimiz dünyan›n birçok ülkesinde bilim dal› olarak kabul edilen
Adli Biliflim konusunda da dünya standartlar›n› uygun olarak faaliyet gösteren birimler haline
gelmifltir. Ana hedef tüm il birimlerimizin 2006 y›l› içerisinde adli biliflim standartlar›na göre
dijital delil inceleme beceri ve kabiliyetlerinin oluflturulmas›d›r. 

Adli Biliflim standartlar›na göre Dijital Delil ‹nceleme Bölge Merkezlerimiz; ‹stanbul, Sakar-
ya , Bursa, ‹zmir, Antalya, Adana, Van, Diyarbak›r, Malatya, Erzurum, Samsun, Ankara, Kay-
seri illerimizde oluflturulmufltur.

2. TÜRK CEZA KANUNU’NDA B‹L‹fi‹M SUÇLARI

Bilindi¤i üzere, Avrupa Birli¤i uyum yasalar› çerçevesinde haz›rlanarak suçlara ve cezala-
ra yeni düzenlemeler getiren 5237 say›l› yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), 1 Haziran 2005 tarihi
itibari ile yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r. Yeni TCK ile, 79 y›ld›r yürürlükte bulunan ve 06
Haziran 1991 y›l›nda ilk olarak biliflim suçlar›n› içeri¤ine dahil etmifl olan 765 say›l› (eski TCK)
Türk Ceza Kanunu’na ek olarak bir çok düzenlenme yap›lm›fl, biliflim alan›nda ifllenen suçlar
oldukça genifl bir çerçevede ele al›nmaya çal›fl›lm›flt›r.
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Yeni TCK ile birlikte;  Biliflim Suçlar›, onuncu bölüm alt›nda “Biliflim Alan›nda Suçlar”
bafll›¤› alt›na ele al›nm›fl ve eski TCK’ya ek olarak Banka ve Kredi Kartlar›na karfl› ifllenen suç-
lara ve Tüzel Kiflilerin biliflim suçlar› ifllemesine yönelik de maddeler eklenmifltir.  

Yeni Türk Ceza Kanunundaki bu düzenlemelerin yan›nda, biliflim sistemleri ile ifllenebile-
cek ancak tek bafllar›na tamamen biliflim suçu olarak adland›r›lamayacak suç tipleriyle ilgili
düzenlemeler de yap›lm›flt›r.

Eski TCK’da biliflim suçlar› madde 525/a/b/c/d alt›nda  çok k›sa ve yetersiz olarak bahse-
dilirken, 5237 say›l› yeni TCK’da 243–244–245–246‘›nc› maddeler ile farkl› bafll›k alt›ndaki
di¤er maddelerde biliflim suçlar›na yönelik düzenlemelerde bulunulmufltur. Örne¤in; yeni
TCK’n›n ikinci k›sm› olan kiflilere karfl› suçlar›n, dokuzuncu bölümünde, “Özel Hayata Ve Ha-
yat›n Gizli Alan›na Karfl› Suçlar” bafll›¤› alt›nda;  madde 135 ile “kiflisel verilerin kaydedilme-
si” suçu, madde 136 ile “kiflisel verileri hukuka ayk›r› olarak verme ve ele geçirme” suçu, mad-
de 138 ile “verileri yok etme” suçu konular›nda düzenlemeler ve eklemeler yap›lm›flt›r. 

Ayr›ca, yeni TCK’n›n ikinci k›sm› olan kiflilere karfl› suçlar›n onuncu bölümünde, “Malvar-
l›¤›na Karfl› Suçlar” bafll›¤› alt›nda madde 142 ile h›rs›zl›k suçun nitelikli h›rs›zl›k olarak biliflim
sistemlerinin kullan›lmas› ve madde 158’de ki doland›r›c›l›k suçunun nitelikli doland›r›c›l›k
olarak biliflim sistemlerinin kullan›lmas› suretiyle ifllenmesi halinde cezan›n a¤›rlaflt›r›c› sebe-
bi olaca¤› belirtilmifltir. 

Ayn› flekilde, yeni TCK’n›n ikinci k›sm›ndaki yedinci bölüm olan “hürriyete karfl› olan suç-
lar” alt›nda madde 124’teki “Haberleflmenin engellenmesi” suçu, ayn› k›sm›n sekizinci bölü-
mü olan “flerefe karfl› suçlar”  bafll›¤› alt›nda madde 125’deki “hakaret” suçu, ayn› k›sm›n, do-
kuzuncu bölümünde, “Özel Hayata ve Hayat›n Gizli Alan›na Karfl› Suçlar” bafll›¤› alt›nda mad-
de 132’deki “Haberleflmenin gizlili¤inin ihlali” ile madde 133 deki “kifliler aras›ndaki konufl-
malar›n dinlenmesi - kaydedilmesi” suçu ve topluma karfl› ifllenen suçlar k›sm›n›n yedinci bö-
lümünde ise “Genel ahlaka karfl› ifllenen suçlar” ad› alt›na madde 226’daki “müstehcenlik su-
çu” da do¤rudan biliflim suçu olarak adland›r›lmasalar da biliflim vas›tas› olarak ifllenebilecek
suçlar olarak de¤erlendirilebilir. 

2.1 YEN‹ TCK’DA ‹LG‹L‹ MADDELER:

TCK’n›n 243, 244 ve 245. maddelerinin bir k›sm›nda biliflim sistemlerine karfl› suçlar düzen-
lenirken di¤er k›sm›nda da; biliflim alan›nda ifllenen suçlar olarak bilgisayar ve sistemlerine
hukuk d›fl› girme ve orada kalma ( m. 243, 1 ), sistemin içeri¤ine veya sistemdeki verilere sis-
teme girilmesinden dolay› zarar verme ( m. 243, 3 ), biliflim sistemine veya burada bulunan
verilere zarar verme ( m. 244, 1, 2 ), biliflim sistemi marifetiyle haks›z yarar sa¤lama ( m. 244,
4 ), haks›z olarak elde edilen banka veya kredi kart›n›n kötüye kullan›lmas› ( m. 245, 1 ) ve
sahte veya üzerinde sahtecilik yap›lan banka veya kredi kart›yla haks›z menfaat elde etme (
m. 245, 2 ) suçlar› ele al›nm›flt›r.
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Biliflim Sistemine Girme

MADDE 243. - (1) Bir biliflim sisteminin bütününe veya bir k›sm›na, hukuka ayk›r› olarak
giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir y›la kadar hapis veya adlî para cezas› verilir.

(2) Yukar›daki f›krada tan›mlanan fiillerin bedeli karfl›l›¤› yararlan›labilen sistemler hakk›n-
da ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›na kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdi¤i veriler yok olur veya de¤iflirse, alt› aydan iki y›la ka-
dar hapis cezas›na hükmolunur.

Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya De¤ifltirme

MADDE 244. (1) Bir biliflim sisteminin iflleyiflini engelleyen veya bozan kifli, bir y›ldan befl
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

(2) Bir biliflim sistemindeki verileri bozan, yok eden, de¤ifltiren veya eriflilmez k›lan, siste-
me veri yerlefltiren, var olan verileri baflka bir yere gönderen kifli, alt› aydan üç y›la kadar ha-
pis cezas› ile cezaland›r›l›r.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulufluna ait
biliflim sistemi üzerinde ifllenmesi halinde, verilecek ceza yar› oran›nda art›r›l›r.

(4) Yukar›daki f›kralarda tan›mlanan fiillerin ifllenmesi suretiyle kiflinin kendisinin veya
baflkas›n›n yarar›na haks›z bir ç›kar sa¤lamas›n›n baflka bir suç oluflturmamas› halinde, iki y›l-
dan alt› y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas›na hükmolunur.

Banka veya Kredi Kartlar›n›n Kötüye Kullan›lmas›

MADDE 245. (1) Baflkas›na ait bir banka veya kredi kart›n›, her ne suretle olursa olsun ele
geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kart›n kendisine verilmesi gereken
kiflinin r›zas› olmaks›z›n bunu kullanarak veya kulland›rtarak kendisine veya baflkas›na yarar
sa¤larsa, üç y›ldan alt› y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(2) Baflkalar›na ait banka hesaplar›yla iliflkilendirilerek sahte banka veya kredi kart› üreten,
satan, devreden, sat›n alan veya kabul eden kifli üç y›ldan yedi y›la kadar hapis ve onbin gü-
ne kadar adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r.

(3) Sahte oluflturulan veya üzerinde sahtecilik yap›lan bir banka veya kredi kart›n› kullan-
mak suretiyle kendisine veya baflkas›na yarar sa¤layan kifli, fiil daha a¤›r cezay› gerektiren
baflka bir suç oluflturmad›¤› takdirde, dört y›ldan sekiz y›la kadar hapis ve beflbin güne kadar
adlî para cezas› ile cezaland›r›l›r. 

(4) Birinci f›krada yer alan suçun; 

a) Haklar›nda ayr›l›k karar› verilmemifl efllerden birinin, 

b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kay›n h›s›mlar›ndan birinin veya evlat edinen
veya evlâtl›¤›n, 

c) Ayn› konutta beraber yaflayan kardefllerden birinin, 

Zarar›na olarak ifllenmesi hâlinde, ilgili akraba hakk›nda cezaya hükmolunmaz.
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Tüzel Kifliler Hakk›nda Güvenlik Tedbiri Uygulanmas›

MADDE 246. - (1) Bu bölümde yer alan suçlar›n ifllenmesi suretiyle yarar›na haks›z men-
faat sa¤lanan tüzel kifliler hakk›nda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

2003 y›l›ndan itibaren Baflkanl›¤›m›z Biliflim Suçlar› ve Sistemleri fiube Müdürlü¤ü her ne
kadar talep edilmesi halinde destek hizmeti vermekte olsa da TCK’n›n 10. Bölümü Biliflim Ala-
n›nda Suçlar bafll›¤› alt›nda bulunan 243, 244, 245 ve 246 madde ile 158/f maddelerin de tan›-
m› yap›lan konularda do¤rudan teknik, istihbari ve operasyonel çal›flmalar yapmaktad›r. Gü-
nümüze kadar yap›lan operasyonel faaliyetlerde Daire Baflkanl›¤›m›z görev alan›na giren suç
türleri incelendi¤inde genel olarak afla¤›da say›lan suç tipleriyle karfl›lafl›ld›¤› görülmüfltür. 

• ‹nteraktif Banka Doland›r›c›l›¤›

• Banka Veya Kredi Kartlar›n›n Kötüye Kullan›lmas›

• Kart Bilgilerinin Biliflim Sistemleri ile elde edilmesi

• Elektronik ATM ve/veya düzenekler kurularak finans, flifre bilgilerinin elde edilmesi ve
Biliflim Sistemlerine s›z›lmas›

• Biliflim Sistemlerine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de¤ifltirme

• Biliflim Sisteminde kullan›lan herhangi bir iletiflim altyap›s›n›n flifrelerinin KIRILMAK ya-
da KULLANILAN S‹STEM ÜZER‹NDEN zararl› programlar arac›l›¤› ile çal›nmas› 

• Endüstriyel Casusluk

3. ‹STAT‹ST‹K‹ B‹LG‹LER

Afla¤›da yer alan istatistiki bilgiler sadece polis bölgesinde Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar
Birimlerince Baflkanl›¤›m›za aktar›lan olaylara ait verilerden oluflmaktad›r.

Kredi Kard› Sahtecili¤i ve  146 422 195 543 122 241
Dol.

Banka Doland›r›c›l›¤› 22 72 9 33 98 172

Biliflim Suçlar› ve 16 31 91 179 4 9
Doland›r›c›l›¤›

Toplam 184 525 295 755 224 422

Olay Türü 2004

Olay fiüpheli Olay fiüpheli Olay fiüpheli

2005 2006

NOT: 2006 Y›l› ‹çersinde 165 Adet Bilgisayar Harddiski ‹ncelenmifltir. 
975 Adet CD incelenmifltir.
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4. OPERASYONEL ÇALIfiMALARIMIZDAN ÖRNEKLER

Daire Baflkanl›¤›m›z koordinesinde il birimlerimiz taraf›ndan gerçeklefltirilen önemli kredi
kart› sahtecili¤i ve doland›r›c›l›¤› operasyonlar› ile ilgili bilgiler afla¤›ya ç›kart›lm›flt›r.

4.1 OPERASYON 1: MIKNATIS

Antalya ilinde gerçeklefltirilen ve kredi kart› doland›r›c›l›¤› konusunda ayd›nlat›c› olabile-
ce¤i de¤erlendirilen bir baflka operasyonel çal›flma ise MIKNATIS operasyonudur.

Federal Almanya Cumhuriyet BKA makamlar› ile Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan elde edilen bil-
giler Antalya ‹l Emniyet Müdürlü¤ü KOM fiube Müdürlü¤ü’ne iletilmifl ve ma¤dur beyanlar› da
dikkate al›narak gerekli çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Yap›lan operasyon sonucunda; ço¤unlu¤u Alman vatandafl› yaklafl›k 200 turiste ait kartla-
r›n kopyaland›¤› yerler ve  ATM cihazlar›ndaki para çekim ifllemleri üzerinde yap›lan analiz
sonucu, bir çok firmada kredi kart› kopyalama ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i tespit edilmifltir.

28.03.2006 tarihinde MIKNATIS kod adl› operasyon düzenlenerek gerekli arama ifllemleri
yap›lm›fl ve 11 kifli göz alt›na al›nm›flt›r. Bunlardan 4 tanesi tutuklanm›fl, di¤er 7 kiflinin ise yar-
g›lanmalar›na tutuksuz olarak devam edilmifltir.

Operasyon sonucunda; 57 Beyaz, manyetik fleritli kart, 8 adet de¤iflik bankalara ait pos ci-
hazlar›, yakalanan flah›slar›n ad›na de¤iflik bankalara ait 34 adet manyetik fleritli kredi kartlar›,
72 adet slip örnekleri, 32 adet banka hesap cüzdan›, 19 adet migros, gima, shell clup vb. türden
manyetik fleritli kart ve sahte kartlarla al›nd›¤› tespit edilen zinet eflyalar›na el konulmufltur.

4.2 OPERASYON 2:  SANAL DEDEKT‹F OPERASYONU

Daire Baflkanl›¤›m›z Biliflim Suçlar› ve Sistemleri fiube Müdürlü¤üne; internet kullan›c›lar›-
n›n büyük bir kesiminin e-posta hesaplar›na, kullan›c›lar›n istekleri ve bilgileri d›fl›nda “Sanal
Dedektiflik Hizmetleri” bafll›kl› çeflitli reklâm mesajlar› (spam) gönderildi¤i yönünde bilgi-
lere ulaflm›flt›r. 

3.1 B‹L‹fi‹M SUÇLARININ ‹LLERE GÖRE DA⁄ILIMI
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‹nternet kullan›c›lar›na gönderilen mesajlar›n içeri¤inde; kendilerini sanal dedektif olarak
tan›tan kiflilerin, uzak do¤udan gelen özel bir teknoloji sayesinde, ücreti mukabilinde isteni-
len telefonun geçmifle ve talep edilen zamandan itibaren ileriye yönelik olarak ses kay›tlar›n›,
internet üzerindeki tüm flifre ve e-posta flifreleri ile içerik bilgilerini temin edebileceklerini, ka-
y›p kifli ve eflyalar› bulabileceklerini ve daha birçok Anayasa ile teminat alt›na al›nm›fl, gerek-
li adli izinler al›nmadan temin edilmesi suç teflkil eden kiflisel bilgileri temin edilebilinece¤in-
den bahsedilmekteydi.

Spam e-posta gönderilerinde de vurgulanan www.e-casus.net web sitesi incelendi¤inde,
bu site arac›l›¤› ile de ciddi bir firma görüntüsünün verilmeye çal›fl›ld›¤› ve birçok vatandafl›
sitelerinde de yer alan hizmetleri verme vaadiyle doland›rmak suretiyle yasad›fl› yollardan
haks›z kazanç elde ettikleri tespit edilmifltir. 

Bahse konu iddialar› ve faillerini tespit etmek amac›yla Baflkanl›¤›m›z›n talebi Ankara
Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n talimat› ile projeli çal›flma bafllat›lm›flt›r. 6 ay süren çal›flma esnas›nda
suç örgütünün iflledi¤i suçlar ve delilleri tespit edilerek 13.09.2006 günü Daire Baflkanl›¤›m›-
z›n koordinesinde Konya, Kayseri ve Çanakkale Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele
fiube Müdürlüklerince, suç örgütü mensuplar›na yönelik “SANAL DEDEKT‹F” kod adl› bir
operasyon yap›lm›fl ve flüpheliler Ankara Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlar-
la Mücadele  fiube Müdürlü¤üne getirilerek teslim edilmifltir.  

Konya, Kayseri ve Çanakkale ve bahsi geçen illerde gözalt›na al›nan flüphelilerin ev ve ifl-
yerlerinde yap›lan aramalarda 2221 adet CD, 6 adet bilgisayar kasas›, 15 adet hard disk, 1 adet
dizüstü, 3 flash bellek, 12 cep telefonu, 14 sim kart, 432 disket, 32 kredi kart›, 10 hesap cüz-
dan›, 28 teyp kaseti, 6 adet toplanmas›na karar verilen kitap, dergi ve çok say›da yasad›fl› ra-
dikal dinci oluflum tevhidi çekirdek ile ilgili yay›n ve dokümanlar ele geçirilmifltir.

4.3 OPERASYON 3:  GÖKKUfiA⁄I OPERASYONU

Baflkanl›¤›m›z koordinesinde ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla
Mücadele fiube Müdürlü¤ü Mali Büro Amirli¤inde yürütülen “GÖKKUfiA⁄I” kod adl› operas-
yonu kapsam›nda, 26/06/2006 tarihinde ‹zmir il merkezi, ilçelerinde efl zamanl› bir operasyon
gerçeklefltirilmifltir.

Baflar›l› bir flekilde sonuçlanan operasyon sonucunda, 6 Adet Sahte Banka kart›, 1 adet sah-
te sürücü belgesi, 1 adet kredi kart› kopyalamada kullan›lan encoder cihaz›, 1 adet dizüstü bil-
gisayar, 46 adet manyetik fleritli beyaz kart ile bu sahte kartlara ait slipler ele geçirilmifltir. 
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KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹

1. G‹R‹fi

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü, Türkiye’nin uyuflturucu ve psikotrop maddelerin
yasad›fl› üretim, kullan›m ve kaçakç›l›¤›na karfl› süregelen kararl› mücadelesinde Narkotik De-
tektör Köpeklerinin e¤itimi amac›yla kuruldu¤u 1997 y›l›ndan itibaren Türk Polis Teflkilat›n›n
yan› s›ra  di¤er mücadeleci kurumlar›n da  e¤itim taleplerini  karfl›layan, alan›nda öncü bir ku-
rulufl olmufltur.  

Ülkemiz, do¤al uyuflturucu maddeler ile sentetik uyuflturucu maddelerin karfl›l›kl›  üretil-
di¤i  ve tüketildi¤i bölgeler aras›nda transit konumu itibar›yla bu suçla mücadelede uluslara-
ras› platformda etkin rol almaktad›r. Köpek e¤itimi alan›nda bu güne kadar edinilen   bilgi bi-
rikimi ve tecrübenin di¤er  ülkelere aktar›lmas›n›n  mücadeleye bölgesel koordinasyon ve et-
kinlik  kazand›raca¤› de¤erlendirilmektedir.

Güvenlik ‹flbirli¤i Anlaflmalar› çerçevesinde  günümüze kadar 6 ülke Polis ve Gümrük Tefl-
kilatlar›n›n farkl› alanlarda ihtiyaç duydu¤u görev köpekleri ve idarecileri e¤itilerek suçla  mü-
cadeleye uluslar aras› etkinlik kazand›r›lmas›na katk› sa¤lanm›flt›r.

Terörizmle mücadele,  adli olaylar›n ayd›nlat›lmas›, toplum düzeni ve huzurun  sa¤lanma-
s› ile asayifle müessir suçlar›n önlenmesine katk› sa¤lamak amac›yla da;  Patlay›c› Detektör,
Ceset Arama, Canl› ‹nsan Arama, Asayifl Devriye köpek ve idarecilerinin  e¤itimi faaliyetleri
öncelikler aras›nda yer almaktad›r.

Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤›na ba¤l› olarak faaliyet göste-
ren Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü; üretim, hibe ve sat›n alma yoluyla göreve uygun
köpek temini, yavru köpeklerin sosyallefltirilmesi, köpek ile çal›flacak personelin seçimi, e¤i-
tim verdi¤i köpek ve idarecilerinin çal›flma esaslar›n›n belirlenmesi, e¤itim faaliyetlerinin dü-
zenlenmesi, atama ve yer de¤iflikliklerine iliflkin giriflimlerin yap›lmas›, e¤itimler sonras›nda
görev köpek ve idarecilerinin performanslar›n›n ölçülmesi, k›yafet, e¤itim ve kuflam malze-
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mesinin temini, t›bbi destek, ulafl›m ve sevk›yat, beslenme ve bar›nma flartlar›n›n   sistemli bir
flekilde karfl›lanmas›  gibi çal›flmalar› gerçeklefltirmektedir.

E¤itimi tamamlanarak göreve sevk edilen köpek ve idarecileri farkl›  alanlarda de¤iflik
branfl ve birimlerde çal›fl›yor olsa da görev köpe¤i e¤itim ve kullan›m›nda geliflim, uyum ve
bütünlü¤ün sa¤lanmas›na yönelik stratejilerin belirlenmesi  gerekmektedir. Bu kapsamda  Kö-
pek E¤itim Merkezi  fiube Müdürlü¤ü, Polis Görev Köpeklerinin kullan›m›nda devaml›l›k ve
sürekli geliflim sa¤lamak üzere; belirlenen politika ve stratejilerin  uygulanmas› ve  imkanla-
r›n do¤ru  kullan›lmas›yla  hizmette baflar› ve verimlili¤in art›r›lmas›n› ilke edinmifltir.

2. PROJEL‹ ÇALIfiMALAR

2.1 KEM TES‹SLER‹N‹N YAPILANDIRMA VE GEL‹fiT‹R‹LMES‹

Yap›m›na 2004 y›l›nda bafllanan  24 yatak kapasiteli kursiyer konukevi 2006 y›l› may›s
ay›nda tamamlanarak  hizmete aç›lm›flt›r. 

2006 y›l›nda Köpek E¤itim Merkezi kampüsünün  personel ve köpek e¤itimi ihtiyaçlar›
çerçevesinde, bar›nma ve sosyal yaflam flartlar›na uygun olarak gelifltirilmesi amac›yla, sosyal
tesis ve spor salonu, bar›nak  ve üretim ünitesi,  kapal› e¤itim alan›,  çevre düzenlemesi, yap-
t›r›lmas›na yönelik çal›flmalar sürdürülmüfltür.

E¤itimleri tamamlanarak ‹l birimlerinde fiilen görev yapmakta olan görev  köpeklerinin ba-
r›nma flartlar›n›n iyilefltirilmesi amac›yla Daire Baflkanl›¤›m›zca haz›rlat›lan Bar›nak  Projeleri
de ihtiyaç duyulan birimlere gönderilmifltir. Yine bu kapsamda ‹l birimlerimizde görev yapan
Narkotik Detektör Köpeklerinin bar›naklar›n›n yapt›r›lmas› ve iyilefltirilmesi için Daire Bafl-
kanl›¤›m›z taraf›ndan maddi destek sa¤lanm›flt›r.
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2.2 ULUSLARARASI E⁄‹T‹M FAAL‹YETLER‹

Birleflmifl Milletler’in de katk›s›yla 1997 y›l›nda uluslar aras› e¤itim merkezi olarak   kuru-
lan Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ümüz devam eden süreçte bu özelli¤ini Güvenlik
‹flbirli¤i Anlaflmalar› çerçevesinde  di¤er ülkelere  köpek e¤itiminde destek sa¤lamak üzere
sürdürmüfltür. 

Bu kapsamda yine BM iflbirli¤i çerçevesinde haz›rlanan Afganistan’a komflu  Güvenlik Ke-
meri ve Balkan Ülkeleleri’nin  Uyuflturucu, Silah-Mühimmat  ve  Göçmen Kaçakç›l›¤› suçlar›y-
la mücadelede görev köpekleri ile bölgesel düzeyde güçlendirilmesi projesi üzerinde ortak
çal›flmalar devam ettirilmektedir.

Söz konusu proje kapsam›nda yer alacak ülkelerde köpekli birimlerin kurulmas›, var ise et-
kin ve  verimli kulland›r›lmas› ile  bölgesel mücadelede  güç ve koordinasyon sa¤lanaca¤› de-
¤erlendirilmektedir.

2.3 POL‹S GÖREV KÖPEKLER‹N‹N AKT‹F KULLANIMI VE VER‹ML‹⁄‹N‹N 
ARTIRILMASI PROJES‹

Söz konusu proje ile Teflkilat›m›z bünyesinde köpek e¤itimi ve kullan›m› konusunda  yü-
rütülen çal›flmalar›n sistemli ve koordineli flekilde gelifltirilmesi, ihtiyaç analizleri do¤rultusun-
da, malzeme, teçhizat, ulafl›m, bar›nma, sa¤l›k ve bak›mlar›, köpekle çal›flacak  personelin tes-
pit, e¤itim, atama ve yer de¤ifltirmeleri, köpek ve idarecilerin görev koflul ve imkanlar›n›n dü-
zenlenmesi, performanslar›n›n ölçülmesi, köpek e¤itim, üretim ve  kullan›m›nda teflkilat›m›z
görevleri kapsam›nda uygun stratejilerin oluflturulmas›, hedeflerin tespiti,  hizmet kalitesi ve
kapasitelerinin art›r›lmas›, görev  köpe¤i kullanan tüm  birimler aras›nda koordinasyon sa¤-
lanmas› hedeflenmektedir

Görev köpeklerinin do¤umundan ölümüne kadar sa¤l›k, beslenme, e¤itim, bak›m, idare-
ci  ve görev faaliyetlerine ait kay›tlar›n tutulmas› ile her bir görev köpe¤imizin ve idarecisinin
performans ve baflar›lar› ölçülebilirlik kazanmaktad›r. Ölçülebilir performansa ait de¤erlendir-
meler ise ihtiyaç ve önceliklerimizi belirleme konusunda önem arz etmektedir.

Günümüze kadar klasik iletiflim yöntemleri ile yürütülen takip sistemimizin geliflen biliflim
teknolojileri ile daha da güçlendirilmesi için haz›rlanan dijital takip sistemi, pol-net alt yap›s›
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BRANfiI MERKEZ ‹L B‹R‹MLER‹ TOPLAM
Narkotik 1 69 70
Patlay›c› - 36 36
Silah-mühimmat - 3 3
Canl› insan arama 1 8 9
Ceset arama 1 6 7
Asayifl devriye - 76 76
Dam›zl›k köpek 10 - 10
Deneme Amaçl› E¤itimde Olanlar 35 - 35
GENEL TOPLAM 48 198 246

EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü BÜNYES‹NDE KAYITLI 
GÖREV KÖPEKLER‹N‹N 2006 YILI SONU ‹T‹BARIYLA BRANfiLARA GÖRE DA⁄ILIMI

Tablo-1 Emniyet Genel Müdürlü¤ü Bünyesinde Kay›tl› Görev  Köpeklerinin 2006 Y›l› Sonu ‹tibar›yla
Branfllara Göre  Da¤›l›m›

üzerinde web mant›¤› ile çal›flan ve birimlerimiz  taraf›ndan veri girifli yap›lmas›na izin veren
interaktif bir yaz›l›m-iletiflim  ve takip sistemi olacakt›r.

Görev köpe¤inin kay›t bilgilerini içeren  mikroçiplerin köpeklere enjekte edilmesi, söz ko-
nusu sisteme eflzamanl› olarak haz›rl›klar› yürütülen bir di¤er çal›flmad›r. Birbirini teknik anlam-
da destekleyecek bu iki sistemin de  2007 y›l› içerisinde kullan›ma girmesi öngörülmektedir.
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Birimlerimizde istihdam edilen Narkotik Detektör Köpeklerinin, uyuflturucu madde kaçak-
ç›l›¤›nda önem arzeden illerimizde art›r›lmas› ile de mücadeleye etkinlik kazand›r›lmas›  pro-
je kapsam›nda yer almaktad›r.

2.4 YEN‹ BRANfiLAR ‹LE ‹LG‹L‹ ÇALIfiMALAR

‹htiyaç duyulan polis görev köpeklerinin e¤itilmesinin yan› s›ra, uygulay›c› birim niteli¤i ile
de bu alandaki ilgili di¤er kurumlar ile ortaklafla bilimsel çal›flmalar ve Ar-Ge faaliyetleri yü-
rüterek polis görev köpeklerinin hizmet alanlar›n›n geniflletilmesi ve sa¤lanan faydan›n art›-
r›lmas› da fiube Müdürlü¤ümüz hedefleri aras›nda yer almaktad›r.       

2006 y›l› içerisinde, Genel Müdürlü¤ümüz çal›flma ve operasyonlar›nda  katk› sa¤layaca¤›
de¤erlendirilen Koku Teflhis,  Özel Operasyon  ve Banknot Köpeklerinin Merkezimizde e¤i-
tilebilmesi amac›yla inceleme, de¤erlendirme ve program gelifltirme çal›flmalar›na devam edil-
mifltir.

Tablo-2 2006 Y›l›nda E¤itilen Personel Say›s› (Ülke-Kurum ve Branfllara Göre)

2006  YILINDA  VER‹LEN   E⁄‹T‹MLER DEN FAYDALANAN PERSONEL SAYISI
(ÜLKE -  KURUM  VE  BRANfiLARA  GÖRE)

2006 Emniyet 
Genel

Müdürlü¤ü

Gümrük 
Muhafaza 

Genel 
Müdürlü¤ü

Hava 
Kuvvetleri
Komutanl›¤›

KKKKTTCC TTOOPPLLAAMM

11 7 1 2 21

Narkotik Detektör
Köpe¤i ve ‹darecisi/ E¤itmeni
Temel E¤itim Program›

10 -- -- 1 11
Patlay›c› Detektör
Köpe¤i ve ‹darecisi
Temel E¤itim Program›

1 -- -- -- 1

Silah ve Mühimmat
Kaçakç›l›¤› Detektör
Köpe¤i E¤itim Program›

45 -- -- -- 45
Asayifl - Devriye Köpe¤i
ve ‹darecisi Temel
E¤itim Program›

33 -- -- -- 33
Narkotik Detektör köpe¤i
ve ‹darecisi Hat›rlatma
Kurs Program›

7 -- -- -- 7
Dönem Patlay›c› Detektör
köpe¤i ve ‹darecisi
Hat›rlatma Kurs Program›

5 -- -- -- 5
Ceset Arama Köpe¤i ve
‹darecisi Hat›rlatma E¤itim
Kurs Program›

112 7 1 3 123TOPLAM
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2.4.1. Koku Teflhis Köpekleri

Koku teflhis köpekleri, olay yerinden elde edilen suça  iliflkin eflya veya koku örneklerini,
yakalanan flüphelilerin vücut kokular› ile karfl›laflt›r›lmas› ve teflhisinde bir çok ülke polis bi-
rimlerince kullan›lmaktad›r. Söz konusu ifllem, bu  köpeklerin kullan›ld›¤›  ülke mahkemele-
rince - tek bafl›na olmasa da – delil olarak kabul görmektedir.

2006 y›l›nda Koku Teflhis Köpeklerinin kullan›m›, e¤itim metodolojileri ile araflt›rma  çal›fl-
malar›nda iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve AB ülkelerinde ortak yaklafl›mlar›n sa¤lanmas›na yöne-
lik olarak  Polonya’da  düzenlenen  toplant›ya fiube Müdürlü¤ümüz görevlilerince  kat›l›m
sa¤lanm›flt›r.

E¤itim metodolojileri, uygulama ve Ar-Ge  çal›flmalar›nda  ortak bir yaklafl›m ve iflbirli¤i ile
bu alanda Avrupa modelinin oluflturulmas› için yap›lacak çal›flmalarda  yer alacak olan fiube
Müdürlü¤ümüz; bu alanda e¤itilecek köpeklerle suç araflt›rmalar›nda kollu¤un imkan ve ka-
biliyetlerinin artmas›na katk›da bulunmay› hedeflemektedir.

2.4.2. Özel Operasyon Köpekleri

Araflt›rma faaliyetlerimize konu olan bir di¤er branfl ise, Özel Operasyon Köpeklerinin e¤i-
tilmesidir. E¤itilecek köpeklerle; baflta  bina operasyonlar› olmak üzere sokak, araç ve uçak-
larda yap›lacak rehine kurtarma gibi operasyonlarda  güvenlik görevlilerinin, ma¤durlar›n,
zanl›lar›n,  operasyon bölgesi ve yak›n çevresinde bulunan  di¤er kiflilerin maruz kalabilece-
¤i zararlar›n en aza  indirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu alanda e¤itilmesi planlanan köpeklerin Teflkilat›m›zda kullan›labilmelerine yö-
nelik olarak y›l içerisinde ‹srail’de bulunan bir e¤itim merkezine inceleme gezisi yap›lm›flt›r.
fiube Müdürlü¤ümüzce araflt›rma ve proje gelifltirme çal›flmalar›na devam edilmifltir. 

2.4.3. Banknot  Köpekleri

Bir çok ülkede yasa d›fl› faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin, kuryeler arac›l›¤›yla  na-
kit transferlerinin tespitinde etkin olarak kullan›lan Banknot Köpeklerinin e¤itim metodoloji-
sine iliflkin inceleme, de¤erlendirme ve program gelifltirme çal›flmalar›na devam edilmifltir.

Söz konusu köpeklerin e¤itilmesi ile ç›kar amaçl› suç örgütleriyle mücadelede suçun finans
kayna¤› durumunda olan suç gelirlerinin tespitinde önemli katk› sa¤lanaca¤› düflünülmektedir. 
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3. FAAL‹YETLER

3.1. E⁄‹T‹M  FAAL‹YETLER‹

3.1.1. Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi E¤itimleri 

Narkotik detektör köpekleri uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› ile mücadelede etkin olarak
kullan›lmakta ve narkotik detektör köpe¤i e¤itimi çal›flmalar› a¤›rl›kl› olarak e¤itim program-
lar›m›zda yer almaktad›r. Birimlerimizin detektör köpek taleplerinin karfl›lanmas›, say›lar›n›n
artt›r›lmas›, sa¤l›k ve yafl itibar› ile görev sürelerini tamamlayan köpeklerin yeni e¤itilenlerle
de¤ifltirilmesinin yan› s›ra, ülkemiz ve di¤er ülkelerin mücadeleci kurumlar›n›n bu alandaki
talepleri de karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. 

Uyuflturucu kaçakç›l›¤›yla yap›lan top yekün mücadelede yer alan Narkotik detektör kö-
peklerinin kullan›m›nda iki kategori bulunmaktad›r.  Birinci kategori; günlük hayat›n ak›fl›
içerisinde suça iliflkin kifli ve eflyan›n ay›rt edilmesine yönelik olarak rutin güvenlik ve suçla
mücadele çal›flmalar› içerisinde mümkün olan en yüksek say›da, yer, araç ve kifli aramas›nda
kullan›m›yla olabildi¤ince etkin bir kontrol mekanizmas› oluflturulmas›d›r. ‹kinci kategori ise;
istihdam edildikleri birimlerce gerçeklefltirilen operasyonlarda, operasyonel faaliyet taktik ve
teknikleri kapsam›nda yard›mc› olarak kullan›lmas›d›r. 

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü 2006 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta; 

-2 dönem halinde düzenlenen Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi/E¤itmeni Temel E¤i-
tim Programlar› ile Teflkilat›m›z bünyesinden 11, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü¤ünden
6, KKTC Polis Genel Müdürlü¤ünden 2 ve Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›ndan 1 personel ve
köpe¤ine e¤itim verilmifltir. 

-Söz konusu e¤itim programlar› kapsam›nda kursiyerlerimizin bilgi ve birikimlerinin art›r›l-
mas›na yönelik olarak, TADOC (Türkiye Uluslararas› Uyuflturucu ve Organize Suçlarla Müca-
dele Akademisi) ile koordineli olarak B‹DEM (Bilgisayar Destekli E¤itim Merkezi) taraf›ndan
haz›rlanan “Risk Yönetimi ve Arama Teknikleri E¤itimi” program›na kat›l›mlar› sa¤lanm›flt›r.

3.1.2. Patlay›c› Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi E¤itimleri 

Teflkilat›m›z birimlerinde aktif olarak kullan›lan patlay›c› detektör köpeklerinin e¤itimine
2000 y›l›nda bafllanm›flt›r. Bu alanda e¤itilen köpekler uluslararas› toplant› organizasyonlar›,
devlet büyüklerinin korumas›, olas› terör eylemlerinin önlenmesi ve can güvenli¤inin sa¤lan-
mas›na yönelik olarak bina, araç, otopark, spor tesisleri, hava limanlar›,  tören, konser alanla-
r› gibi büyük ve kalabal›k ortamlar›n aranmas›nda etkin rol almaktad›rlar. An›lan branfltaki kö-
pekler di¤er teknik ekipman ve personele nazaran, belirtilen ortamlarda çok daha süratli ve
güvenilir sonuçlar vermektedir

2006 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta; 

-  2 dönem halinde düzenlenen; Patlay›c› Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤itim Prog-
ramlar› dahilinde Teflkilat›m›z bünyesinden 11 ve KKTC Polis Genel Müdürlü¤ünden 1 perso-
nel ve köpe¤ine e¤itim verilmifltir.
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Patlay›c›  detektör köpekleri  24.09.2006 tarihinde ‹zmir ve 15.09.2006 tarihinde  Mu¤la ili-
mizde  iki ayr› olayda toplam 20899 Gr. A4 patlay›c› madde 10 adet elektriki kapsül ele geçiril-
mesiyle meydana gelmesi muhtemel terörist eylemlerin engellenmesine katk› sa¤lam›fllard›r. 

3.1.3.   Silah ve Mühimmat (Kaçakç›l›k) Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi E¤itimleri 

fiube müdürlü¤ümüzce silah ve mühimmat (kaçakç›l›k) detektör köpe¤i e¤itimlerine 2004
y›l›nda bafllanm›flt›r. Bu alanda e¤itilen  detektör köpekler  12.08.2005 tarihinde Irak’tan ülke-
mize girifl yapan bir araç (TIR) dorsesinde yap›lan aramada 230 gr’l›k 4 paket halinde 920 gr
A-4 tipi patlay›c› maddenin, 25.08.2006 tarihinde ise  arama yap›lan bir otomobilin gizli böl-
mesinde saklanan  13 Ad. Glock marka tabanca ve bunlara ait 26 Adet fiarjörün yakalanma-
s›nda katk› sa¤lam›flt›r. 

Bu branflta 2005 y›l› içerisinde e¤itilen 2 , 2006 y›l› içerisinde ise 1 detektör köpek  göreve
bafllam›flt›r. Silah ve mühimmat (kaçakç›l›k) detektör köpeklerinin alandaki baflar›l› çal›flma-
lar› dolay›s›yla  kullan›m alanlar›n›n yan› s›ra, say›lar›n›n da önümüzdeki dönemlerde art›r›l-
mas› planlanmaktad›r. 

3.1.4. Asayifl Devriye Köpe¤i ve ‹darecisi E¤itimleri 

Halen Çevik Kuvvet  ve Önleyici Hizmetler fiube Müdürlükleri emrinde görev yapan 76 gö-
rev köpe¤i ‹l Emniyet Müdürlükleri kuvvelerine kay›tl› olarak bulunmaktad›r. Söz konusu gö-
rev köpekleri özellikle spor müsabakalar› ve toplumsal olaylarda önleyici amaçl› olarak kul-
lan›lmaktad›r. 

2005 ve 2006 y›llar›nda görev yapan asayifl devriye köpek ve idarecilerinin e¤itim amaçla-
r›na uygun olarak kullan›lmas›n›n temini, verilen hizmetin kalitesi ile mevcut görev kapasite-
lerinin artt›r›lmas› öncelikli hedeflerimiz aras›nda yer alm›flt›r.

Bu e¤itim sürecinde görev faaliyetlerinde meydana gelebilecek aksamalar›n önlenmesi
amac›yla yerinde e¤itim yöntemi ile maliyetlerin düflürülmesinin yan› s›ra, ifl gücü kayb› ve
hizmette zaafiyet do¤mas›n›n önüne geçilmifltir.   

Bu do¤rultuda ilk kez  2005 y›l›nda Bölge E¤itimleri (Yerinde E¤itim) kapsam›nda Ankara,
‹zmir ve ‹stanbul’da  Asayifl Devriye Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤itim Programlar› gerçeklefl-
tirilmifltir.

12-23 Haziran 2006 tarihleri aras›nda ise Asayifl Devriye Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤itim
Program›n› baflar›yla bitiren personelden 13’ünün kat›l›m›yla   Merkezimizde “Asayifl Devriye
Köpe¤i E¤itmen Yard›mc›l›¤› E¤itim  Program›” düzenlenmifltir.

Bu e¤itim program›nda baflar›l› olarak Asayifl Devriye Köpe¤i E¤itmen Yard›mc›s› olmaya
hak kazanan  13 personel ve fiube Müdürlü¤ümüz uzman e¤itmenlerinin kat›l›m›yla  02 Ekim
-08 Kas›m tarihleri aras›nda ‹zmir ve ‹stanbul’da;  13 Kas›m 2006 – 19 Ocak 2007 tarihleri ara-
s›nda Ankara’da gerçeklefltirilen 10 hafta süreli  e¤itim programlar›yla toplam 45 personel ve
köpeklerinin  Asayifl Devriye Köpe¤i ve ‹darecisi Temel E¤itimleri tamamlanm›flt›r.

Bu e¤itim programlar›nda köpek ve idarecilerin  spor müsabakalar›nda al›nacak tedbir ve
uygulama metodlar›, asayifl devriye hizmetleri, kontrollü sald›rganl›k, asayifle müessir suçlara
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(kap-kaç, kavga gibi) ve toplumsal olaylara  müdahale taktik ve tekniklerinin yan› s›ra  yol
kontrol ve kapamalar›nda kullan›m› hususlar›nda görev kapasiteleri art›r›lm›flt›r. 

3.1.6. Detektör Köpek ve ‹darecisi Hat›rlatma Programlar›

E¤itimleri tamamlanarak göreve sevk edilen  Detektör Köpek ve idarecilerinin her iki y›l-
da bir defa olmak üzere  Merkezimizde “Detektör Köpek ve ‹darecisi Hat›rlatma Program›” na
kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Program sonunda yap›lan s›navlarda baflar›l› olanlara yeterlilik  bel-
gesi verilmektedir.

Bu hat›rlatma e¤itimleri ile  köpek ve idarecilerin görev performanslar›, mücadele yetenek
ve kapasitelerinin sürekli olarak art›r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r.

Bu do¤rultuda e¤itim programlar›nda yap›lan gelifltirmelerin fiilen görevli köpek  idareci-
lerine ö¤retilerek, köpeklerin e¤itimlerinin bu yönde tamamlanmas› ve  köpek idarecilerinin
alanda karfl›laflt›klar› suça iliflkin  yeni yöntem ve problemlerle  ilgili geri bildirimlerinin al›n-
mas›, de¤erlendirerek, e¤itim programlar›m›z›n uzman e¤itmenlerimiz taraf›ndan tedbir/çö-
zümler  içeren   revizyon ve gelifltirmelerle sürekli güncellenmesi  hedeflenmektedir.

2006 y›l› e¤itim faaliyetleri çerçevesinde bu branflta;

-  6 dönem halinde düzenlenen Narkotik Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Hat›rlatma Program-
lar›na  Teflkilat›m›z bünyesinden 33 ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlü¤ü bünyesinden
köpekleriyle kat›lan 1 personel söz konusu e¤itim  program›n› baflar›yla tamamlam›fllard›r.

-   2 dönem halinde düzenlenen Patlay›c› Detektör Köpe¤i ve ‹darecisi Hat›rlatma Program-
lar›na  Teflkilat›m›z bünyesinden köpekleri ile kat›lan 12 personel söz konusu e¤itim  progra-
m›n› baflar›yla tamamlam›fllard›r.

- 1 dönem halinde düzenlenen Ceset Arama Köpek ve ‹darecisi Hat›rlatma Program›na
Teflkilat›m›z bünyesinde köpekleriyle kat›lan 5 personel söz konusu e¤itim program›n›
baflar›yla tamamlam›fllard›r.
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3.2  KÖPEK ÜRET‹M VE TEM‹N‹NE ‹L‹fiK‹N  PRENS‹PLER  VE  FAAL‹YETLER

2006 YILINDA ÜRET‹LEN, H‹BE VE SATIN ALINAN KÖPEK SAYILARI ‹CMAL ‹

SATIN
ÜRET‹M (2006) H‹BE ALINAN

(2006)

IRKI GÖREV DENEME DÜfiÜM GÖREV DENEME/DAMIZ LI K DÜfiÜM TOPLAM

Belçika Çoban
Köpe¤i - *1+2 5 2 2 1 2 7

Alman Çoban
Köpe¤i - *6 2 12 2 10 3 27

LabradorRetriever - *3 7 2 2 1 12
Golden Retriever - 4 -- 9 1 10
Tarsus Çatal Burun - -- -- 2 2

Di¤er - - - 1 1 6 7

TOPLAM - 16 7 23 16 22 6 66

GENEL TOPLAM 23 + 66= 99

(2006)

AÇIKLAMA : * 2005 y›l›nda üretim yolu ile temin edilen ancak 2006 y›l›nda deneme amaçl› e¤itimleri
devam eden köpek say›s›n› ifade etmektedir. 

Tablo-3 2006 Y›l›nda Üretilen, Hibe ve Sat›n Al›nan Köpek Say›lar›

Görev köpeklerinin suçla mücadele içerisindeki kullan›m alanlar› her geçen gün artmakta-
d›r. Buna  paralel olarak ihtiyaç duyulan görev köpe¤i  say›s› da artmaktad›r.

Merkezimizde Branfl e¤itimi alarak göreve sevk edilen veya dam›zl›k olarak kullan›lan kö-
pekler; hibe, sat›n alma ve  üretim yöntemleri ile temin edilmektedir.

Kamuoyuna yap›lan tan›t›m ve bilgilendirmeler sonucunda vatandafllar›m›zdan hibe olarak
al›nan köpeklerin say›s› üretim yoluyla temin edilen köpek say›s›na yak›nd›r. Ancak bu say› ha-
la ihtiyac› karfl›lamaktan uzak oldu¤u gibi istikrarl› bir seyir sergilemesi de söz konusu de¤ildir.

Bir di¤er temin yöntemi olan sat›n alma da ise tüm dünyada, özellikle 2001 y›l›ndan itiba-
ren geliflmifl ülke  güvenlik teflkilatlar› ve silahl› kuvvetlerinin yo¤un talebinin de etkisiyle ye-
terli say›da göreve uygun özelliklerde köpek bulmak konusunda zorluklar yaflanmaktad›r. Al-
manya gibi baz› Avrupa ülke polis teflkilatlar› bu zorluklar karfl›s›nda uzun y›llar boyunca uy-
gulamad›klar› yavru üretimine yeniden yönelmifllerdir.  
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E⁄‹T‹M PROGRAMININ
ADI

TAR‹HLER‹ KATILIMCI PROF‹L‹

8. DÖNEM
23 Ocak – 02 Haziran 2006
tarihleri aras›nda

‹l Birimlerinden 4 ve KKTC Polis Genel
Müdürlü¤ünden 1 personel olmak üzere
toplam 5 personel kat›lm›flt›r.Patlay›c› Detektör köpe¤i ve

‹darecisi Temel E¤itim Kurs
Program›

20. DÖNEM

21 fiubat – 12 May›s 2006
tarihleri aras›nda

‹l Birimlerinden 7, Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlü¤ünden 3, Hava Kuvvetleri
Komutanl›¤›ndan 1 ve KKTC Polis Genel
Müdürlü¤ünden 1 personel olmak üzere
toplam 12 personel kat›lm›flt›r.

Narkotik Detektör köpe¤i ve
‹darecisi/E¤itmeni Temel
E¤itim Kurs Program›

Narkotik Detektör köpe¤i
‹darecileri için Bilgisayar
Destekli E¤itim Program›

5 -7 Nisan 2006 tarihleri
aras›nda 3 gün

20.Dönem Narkotik Detektör köpe¤i ve
‹darecisi/E¤itmeni Temel E¤itim Kursu
kat›l›mc›lar›na yönelik olarak
düzenlenmifltir

6, 7, 8, 9, 10 ve 11.Dönem 06  - 17 Mart 2006 ‹l Birimlerinden 33 personel kat›lm›flt›r.

Narkotik Detektör köpe¤i ve
‹darecisi Hat›rlatma Kurs
Program›

20 - 31 Mart 2006
17 - 28 Nisan 2006
15 -26 May›s 2006
12 - 23 Haziran 2006
30 Ekim- 17 Kas›m 2006

Yavru Köpek E¤itim Semineri
17 -21 Nisan 2006 tarihleri
aras›nda 5 gün

‹l Birimlerinden 16 personel kat›lm›flt›r

Asayifl Devriye Köpe¤i
E¤itmen Yard›mc›l›¤› Kurs
Program›

12 -23 Haziran 2006 tarihleri
aras›nda 2 Hafta

‹l Birimlerinden 13 personel kat›lm›flt›r

tarihleri aras›nda

S.NO

1

2

3

4

5

6

KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹ fiUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü 2006 YILI E⁄‹T‹M VE KURS-SEM‹NER TAKV‹M‹

Üretim; ihtiyac›n karfl›lanmas›nda istikrar ve  verimlili¤in kontrol edilebilir oldu¤u tek yön-
tem olarak  öne ç›kmaktad›r. Hibe  ve sat›n alma yöntemlerinden de azami derecede yararla-
n›lmas› kaç›n›lmaz olmakla birlikte, üretim yöntemine a¤›rl›k verilmesi ve bununla ilgili ola-
rak bafllanan alt yap› çal›flmalar›n›n ivedilikle tamamlanmas› Köpek E¤itim Merkezi fiube Mü-
dürlü¤ü olarak önceliklerimiz aras›nda yer almaktad›r.

3.3 SOSYAL ETK‹NL‹K VE FAAL‹YETLER

3-10 Nisan 2006 tarihleri aras›nda Türk Polis Teflkilat›n›n Kurulufl y›ldönümü etkinlikleri
kapsam›nda Ankara’da ve 16-20 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda ise 2.Homeland Security Fuar›
kapsam›nda ‹stanbul’da kat›l›m sa¤lad›¤›m›z etkinliklerle fiube Müdürlü¤ümüzün güvenlik
hizmetleri alan›ndaki faaliyetlerinin  tan›t›m› gerçeklefltirilmifltir.

Köpek E¤itim Merkezi fiube Müdürlü¤ü  Fuar, gösteri ve benzeri etkinliklerin yan› s›ra  ‹l-
kö¤retim ö¤rencilerinin fiube Müdürlü¤ümüze yapm›fl olduklar› gezilerde özellikle çocuk ve
gençlere hayvan sevgisinin afl›lanmas›n› sosyal bir sorumluluk olarak görmektedir. 

Y›l  içerisinde 6 ‹lkö¤retim kurumundan çok say›da ö¤renci Merkezimizi ziyaret etmifltir.

2.4- 2006 YILI E⁄‹T‹M  PROGRAMI TAKV‹M‹
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14 A¤ustos – 22 Aral›k 2006 ‹l Birimlerinden 7 personel kat›lm›flt›r.9. DÖNEM
Patlay›c› Detektör köpe¤i ve
‹darecisi Temel E¤itim Kurs
Program›

1. ve 2. Dönem Patlay›c›
Detektör köpe¤i ve ‹darecisi
Hat›rlatma Kurs Program›

14 – 25 A¤ustos 2006 ‹l Birimlerinden 12 personel kat›lm›flt›r.
18 – 29 Eylül 2006

21 A¤ustos – 17 Kas›m 2006 ‹l Birimlerinden 4, Gümrükler Muhafaza
Genel Müdürlü¤ünden 4, ve KKTC Polis
Genel Müdürlü¤ünden 1 personel olmak
üzere toplam 9 personel kat›lm›flt›r.

21. DÖNEM
Narkotik Detektör köpe¤i ve
‹darecisi/E¤itmeni Temel
E¤itim Kurs Program›

4 - 6 Ekim 2006 tarihleri
aras›nda 3 gün

21.Dönem Narkotik Detektör köpe¤i ve
‹darecisi/E¤itmeni Temel E¤itim Kursu
kat›l›mc›lar›na yönelik olarak
düzenlenmifltir.

Narkotik Detektör köpe¤i
‹darecileri için Bilgisayar
Destekli E¤itim Program›

02 Ekim - 08 Aral›k 2006 ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ünden 14,
Tekirda¤ Emniyet Müdürlü¤ünden 2 ve

‹stanbul Arnavutköy PMEM’den 1 personel
olmak üzere toplam 17 personel kat›lm›flt›r.

27. Dönem Asayifl Devriye
Köpe¤i ve ‹darecisi Temel
E¤itim Kurs Program›
‹stanbul

02 Ekim - 08 Aral›k 2006 ‹zmir Emniyet Müdürlü¤ünden 5 personel
kat›lm›flt›r.

28.Dönem
Asayifl Devriye Köpe¤i ve
‹darecisi Temel E¤itim Kurs
Program› /
‹zmir

29.DönemAsayifl Devriye
Köpe¤i ve ‹darecisi Temel
E¤itim Kurs Program› /
Ankara

13 Kas›m 2006 –

19 Ocak 2007

Ankara Emniyet Müdürlü¤ünden 8, Adana
Emniyet Müdürlü¤ünden 4, Bitlis Emniyet
Müdürlü¤ünden 1, Eskiflehir Emniyet
Müdürlü¤ünden 2, Gaziantep Emniyet
Müdürlü¤ünden 3, Konya Emniyet
Müdürlü¤ünden 2 ve Sivas Emniyet
Müdürlü¤ünden 3 personel olmak üzere
toplam 23 personel kat›lm›flt›r.

7

8

9

10

11

12

13

14 1 Dönem Ceset Arama
Köpe¤i ve ‹darecisi
Hat›rlatma E¤itim
Kurs Program›

20 Kas›m- 15 Aral›k 2006 ‹l Birimlerinden 5 personel kat›lm›flt›r.

tarihleri aras›nda

KÖPEK E⁄‹T‹M MERKEZ‹ fiUBE MÜDÜRLÜ⁄Ü 2006 YILI E⁄‹T‹M VE KURS-SEM‹NER TAKV‹M‹
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4. ‹STAT‹ST‹KLER

Grafik-1 2006 Y›l›nda Detektör Köpek Kullan›lan Operasyonlarda Yakalanan Do¤al Uyuflturucu 
Maddeler (Gr)

Grafik-2 2006 Y›l›nda Detektör Köpek Kullan›lan Operasyonlarda Yakalanan Sentetik Uyuflturucu 
Maddeler (Adet)
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Grafik-4 Y›llara Göre Detektör Köpek Kullan›lan Operasyonlarda Yakalanan Sentetik 
Uyuflturucu Maddeler (Adet  Gr.)

..

..

..

..

..

..

.

.

.
.

.
.

. . .

.

.
.

. .

.
.

.
.

.

Grafik-3 2006 Y›l›nda Detektör Köpek Kullan›lan Operasyonlarda Yakalanan Do¤al 
Uyuflturucu Maddeler (Gr.)

Grafik-5 2006 Y›l› Eroin Maddesi Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü
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Grafik-6 2006 Y›l› Esrar Maddesi Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü

Grafik-7 2006 Y›l› Ecstasy  Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü

Grafik-8 2006 Y›l› Kokain Maddesi Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü
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Grafik-9 2006 Y›l› Afyon Maddesi Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü

Grafik-10 2006 Y›l› Captagon  Yakalamalar›nda Detektör Köpeklerin Rolü

Grafik-11 2006 Y›l›nda Detektör Köpek Marifetiyle Yakalanan Uyuflturucu Maddelerin 
Türlerine Göre Oran›.



TADOC

135

TADOC

TÜRK‹YE ULUSLARARASI UYUfiTURUCU VE ORGAN‹ZE SUÇLARLA
MÜCADELE AKADEM‹S‹

1- G‹R‹fi

Birleflmifl Milletler öncülü¤ünde; Türkiye – UNODC iflbirli¤i çerçevesinde kurulan
TADOC’ta, 2006 y›l› için belirlenen stratejik hedeflerin tamam›na ulafl›lm›flt›r.

Gerek ulusal gerekse uluslararas› düzeyde gerçeklefltirilen e¤itim projelerinin sonuçlar›n-
dan duyulan memnuniyet, çeflitli uluslararas› platformlarda kat›l›mc› ülke ve kurulufllarca tak-
dirle ifade edilmektedir.

2006 y›l› içerisinde Afganistan’a özel bir önem verilmifltir. Afgan Uyuflturucu ile Mücadele
Gücü’nün mevcut kapasitesinin gelifltirilmesi amac›yla; Uyuflturucu ile Mücadele Kanun Uy-
gulama konusunda (2), E¤iticilerin E¤itimi alan›nda ise (1) olmak üzere toplam (3)  e¤itim
program› gerçeklefltirilmifl, söz konusu programlardan toplam  (50) ilk-orta düzey kat›l›mc›
faydalanm›flt›r.
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Afgan Uyuflturucu ile Mücadele Bakan› Say›n Habibullah KAD‹R‹, 24.11.2006 tarihinde
TADOC’a yapt›¤› ziyaret s›ras›nda; düzenlenen e¤itim programlar›ndan personelin bilgi ve
tecrübelerinin art›r›lmas› ba¤lam›nda çok verim ald›klar›n›n alt›n› çizmifl; ülkemizce sa¤lanan
bu deste¤in sürdürülmesinin Afganistan’daki mevcut mücadele kapasitenin art›r›lmas› ad›na
büyük önem tafl›d›¤›n› vurgulam›flt›r. 

Afgan Uyuflturucu ile Mücadele Gücü’ne ülkemizce yap›lan katk› önümüzdeki y›l da sür-
dürülecektir. 2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda Uyuflturucu ile Mücadele Kanun Uygulama ve Polis
Taktik Operasyonlar› konular›nda (2) e¤itim program›n›n düzenlenmesi amac›yla an›lan ülke
nezdinde gerekli giriflimler bafllat›lm›flt›r. Ayr›ca KOM ve DEA iflbirli¤inde Afganistan’a yöne-
lik ortak e¤itim programlar›na devam edilecektir.

Geride kalan y›l içerisinde; UNODC ve AG‹T’in bölge ülkelerinde yürütmekte oldu¤u ka-
pasite gelifltirme ve uyuflturucuyla mücadele e¤itim inisiyatiflerine de katk› sa¤lanm›flt›r.

Bu kapsamda; UNODC Orta Asya Bölge Ofisi ve INCB iflbirli¤i ile 19-27 Temmuz 2006 ta-
rihleri aras›nda gerçeklefltirilen “Operation Transshipment” öncesi, (3) e¤itim program›
12-30 Haziran 2006 tarihleri aras›nda TADOC taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. 

Düzenlenen (3) e¤itim program›ndan; Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan ve
Tacikistan’dan toplam (53) kanun uygulay›c› personel faydalanm›flt›r.

Ayr›ca, UNODC Balkan Ofisi taraf›ndan, Bilgisayar Destekli E¤itim Programlar›’n›n Balkan
Ülkelerinde de kurulmas› yönünde yürütülen çal›flmalara uzman deste¤i sa¤lanm›fl; B‹DEM
Programlar›n›n takdimi amac›yla Kosova Kanun Uygulay›c› Birim Temsilcilerinden oluflan (5)
kiflilik bir çal›flma grubuna 05-06 Aral›k 2006 tarihlerinde özel bir tan›t›m program› uygulan-
m›flt›r.

UNODC Balkan Ofisi taraf›ndan Balkanlarda yürütülen B‹DEM çal›flmalar›na TADOC tara-
f›ndan verilen destek 2007 y›l›nda da sürecektir.

Öte yandan; 2006 y›l› hedefleri çerçevesinde, daha önce (9) KOM ‹l Biriminde hayata ge-
çirilen B‹DEM Bölge Merkezlerine ek olarak (6) yeni Merkez kurulmufl; bu yolla ülke gene-
linde B‹DEM Bölge Merkezlerinin say›s› toplamda (15)’e ulaflm›flt›r.

Bu geliflmeye paralel olarak; TADOC taraf›ndan gerekli katk› ve destek sa¤lanarak Jandarma
Genel Komutanl›¤›’na ba¤l› Okullar Komutanl›¤› bünyesinde de bir B‹DEM s›n›f› kurulmufltur.
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Bölge ülkelerinin mevcut e¤itim kapasitelerinin gelifltirilmesi ad›na, Uluslararas› E¤itim Bö-
lümü alt›nda ifade edilen programlara ek olarak; BM ve AG‹T gibi uluslararas› organizasyon-
larca düzenlenen bölgesel e¤itim etkinliklerine de e¤itici ve uzman deste¤i sa¤lanm›flt›r.

2006 y›l›, yukar›da ifade edilen uluslararas› geliflim ve aç›l›mlara paralel olarak; çeflitli stra-
tejik planlama çal›flmalar›n›n da yo¤un olarak yürütüldü¤ü bir y›l olmufltur. 

2003-2006 TADOC E¤itim ve Geliflim Stratejisinin sona ermesinin akabinde; 2007 - 2010 y›l-
lar›n› kapsayacak yeni E¤itim ve Geliflim Stratejisi haz›rlanm›flt›r. Söz konusu strateji ile önü-
müzdeki (4) y›la iliflkin stratejik hedefler ve eylem planlar› belirlenmifltir.

Bununla birlikte; Akademi’nin ulusal ve uluslararas› düzeyde do¤abilecek yeni e¤itim ta-
leplerini karfl›layabilmesi, Akademi’de uygulanan e¤itim programlar›n›n polis e¤itiminde or-
taya ç›kan modern e¤itim metodolojileri ile desteklenmesi ve Akademi bünyesinde görev alan
uzman e¤itici kadrolar›n say›s›n›n art›r›lmas› amac›yla özel bir çal›flma grubu oluflturulmufltur.

TADOC E¤itim ‹htiyaç Analizi, De¤erlendirme ve Program Gelifltirme Bölümü çat›s› alt›n-
da faaliyetlerini sürdüren çal›flma grubunun öncelikli amac›; Akademi’de halen uygulanmak-
ta olan;

1. Soruflturma Yönetimi,

2. Bilgi Kaynaklar›,

3. Fiziki Takip,

4. Teknik Takip,

5.  Olay Yeri ‹nceleme ve Delil Toplama,

6. Suç ‹stihbarat Analizi,

7. Operasyonel Planlama,

8. Polis Taktikleri,

9. ‹fade Alma ve Adli Mülakat konulu e¤itim programlar›n›n güncel ihtiyaçlar çerçevesin-
de gelifltirilmesi, söz konusu alanlarda görev alan s›n›rl› say›daki e¤iticilerin alan›nda uzman
yenileri ile desteklenmesi, sürekli e¤itici kadrolar›n›n oluflturulmas› ve sonuç olarak yukar›da-
ki konular›n tümünü kapsayan ÖRGÜTLÜ SUÇ SORUfiTURMALARI E⁄‹T‹M MODÜLÜ müfre-
dat›n›n oluflturulmas›d›r.

Geçmifl aflamalarda oldu¤u gibi, 2007 y›l›nda da Akademi taraf›ndan ulusal, bölgesel ve
uluslararas› düzeyde gerçeklefltirilecek e¤itim projelerine katk›lar sürdürülecektir. 
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2. ULUSLARARASI E⁄‹T‹M 

2.1. GENEL DE⁄ERLEND‹RME

2003-2006 TADOC Strateji Belgesinde; akademide düzenlenen uluslararas› e¤itim etkinlik-
lerinin gerek program adedi gerekse kat›l›mc› say›s› bak›m›ndan y›ldan y›la artt›r›lmas› hedef-
lenmifltir.

YYIILL EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  PPRROOGGRRAAMMII YYAARRAARRLLAANNAANN  YYAABBAANNCCII
SSAAYYIISSII KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

2003 14 184
2004 26 270
2005 23 280
2006 31 444

Bu hedef do¤rultusunda, yukar›daki tabloda da görülece¤i üzere gerek Akademide gerek-
se TADOC Mobil E¤itim Timlerince ilgili ülkelerde düzenlenen uluslararas› e¤itim programla-
r›ndan; 2003 y›l›nda  (184), 2004 y›l›nda (270), 2005 y›l›nda (280) ve 2006 y›l›nda  (444) ya-
banc› kanun uygulay›c› personel faydalanm›flt›r.

Son iki y›l›n kat›l›mc› say›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; TADOC uluslararas› e¤itim programlar›na
kat›lan kanun uygulay›c› personel say›s›nda % 57,8 oran›nda bir art›fl görülmekte ve TADOC
e¤itim programlar›na yönelik uluslararas› ilginin y›ldan y›la artt›¤› gözlenmektedir. 
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2.2.2006 YILINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN ULUSLARARASI E⁄‹T‹M PROGRAMLARI
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3. ULUSAL E⁄‹T‹M 

3.1.  GENEL DE⁄ERLEND‹RME

E¤itim ihtiyaç analizleri do¤rultusunda flekillenen temel ve uzmanl›k e¤itimlerine merkez
ve il birimlerinde görevli personelin kat›l›mlar› ile devam edilmifltir.

YYIILL EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  PPRROOGGRRAAMMII YYAARRAARRLLAANNAANN  YYAABBAANNCCII
SSAAYYIISSII KKAATTIILLIIMMCCII  SSAAYYIISSII

2003 20 531
2004 33 681
2005 34 612
2006 34 908

TADOC’ta gerçeklefltirilen ulusal e¤itim programlar›ndan; 2003 y›l›nda (531), 2004 y›l›nda
(681), 2005 y›l›nda (612) ve 2006 y›l›nda (908) personel yararlanm›flt›r. Son iki y›l›n kat›l›mc›
say›lar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; TADOC ulusal e¤itim programlar›na kat›lan kanun uygulay›c› per-
sonel say›s›nda % 48 oran›nda bir art›fl görülmektedir.  
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*12-21.04.2006 tarihleri aras›nda (5) dönem halinde gerçeklefltirilmifltir.
** G.M: Gümrük Müsteflarl›¤› 
J.G.K: Jandarma Genel Komutanl›¤›
S.G.K: Sahil Güvenlik Komutanl›¤›
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4. B‹LG‹SAYAR DESTEKL‹ E⁄‹T‹M (B‹DEM)

4.1. GENEL DE⁄ERLEND‹RME

Bilgisayar Destekli E¤itim (B‹DEM) ile hedeflenen; günümüzde e¤itimin en önemli araçla-
r›ndan biri olan bilgisayar›n en verimli flekilde kullan›lmas›yla, yerinde, h›zl› ve bilinçli ö¤ren-
meyi sa¤lamakt›r. 

B‹DEM ile;

• E¤itimin uygulamaya dönük katk› sa¤lamas›, 

• Kat›l›mc›lar›n bilgi ve bilinçlerinin art›r›lmas› için e¤itimin sürekli olarak devam etmesi, 

• Her kat›l›mc›n›n e¤itimi yüksek standartta almas›, 

• K›sa sürede yo¤un bir ö¤renmenin sa¤lanmas›,

• Ö¤renilenlerin daha kal›c› olmas› amaçlanmaktad›r. 
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Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC)  giriflimleriyle üretilmifl
ve TADOC taraf›ndan yap›lan çeflitli güncelleme ve de¤iflikliklerle teflkilat›m›za kazand›r›lm›fl
olan B‹DEM; kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele eden kanun uygulay›c› birimlerde gö-
revli personelin e¤itilmesinde etkin biçimde kullan›lmaktad›r. 

Bir dizi farkl› multi-medya program›n›n senkronize bir halde kullan›lmas›yla; video görün-
tüleri, çeflitli ses efektleri, grafikler, resimler ve animasyonlar anlaml› bir bütünsellik olufltura-
cak flekilde bir araya getirilmifltir. Bu sayede verilecek e¤itimin daha görsel olmas› sa¤lanm›fl-
t›r. Güvenli bir e¤itim ortam›nda gerçek durumlar›n simülasyonlar›n› gören kat›l›mc›lar uygu-
lamayla örtüflecek flekilde bilgi ve bilinç geliflimi yaflamaktad›rlar.

4.2. 2006 YILINDA GERÇEKLEfiT‹R‹LEN B‹DEM ETK‹NL‹KLER‹

Uzaktan ö¤renme ba¤lam›nda sadece Emniyet Teflkilat›nda de¤il; ayn› zamanda kamu hiz-
met içi e¤itim faaliyetleri içinde de en iyi örneklerden biri olan B‹DEM, 2004 y›l› Eylül ay› iti-
bariyle faaliyete geçmifl ve 2006 y›l› sonu itibariyle toplamda (5550)’nin üzerinde Kanun Uy-
gulay›c› Personelin e¤itimini sa¤lam›flt›r.

2006 y›l› Haziran ay›na kadar faaliyet gösteren (9) Bölge Merkezine ilave olarak aç›lan (6)
yeni B‹DEM s›n›f› ile toplamda (15)’e ulaflan B‹DEM Bölge Merkezleri, Emniyet Genel Müdür-
lü¤ü’nün yan› s›ra Gümrük Müsteflarl›¤›, Jandarma Genel Komutanl›¤› ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanl›¤›’n›n Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri personeline de hizmet ver-
mektedir. Bu ba¤lamda; kurumlar aras› iflbirli¤i ve dayan›flman›n da gelifltirilmesine büyük
katk›s› olan B‹DEM, söze konu tüm kurumlar taraf›ndan önemli bir e¤itim imkan› olarak gö-
rülmektedir.

Öte yandan, Türkiye-UNODC-INCB iflbirli¤i ile düzenlenen “Operation Transshipment”
kapsam›nda Tacikistan, K›rg›zistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan toplam (53) kanun uygula-
y›c› personele Haziran ay› içerisinde ilgili modüllerden oluflan B‹DEM kurslar› verilmifltir. 

Uluslararas› bir operasyonun hemen öncesinde gerçeklefltirilen bir e¤itim faaliyeti olmas›
nedeniyle özel bir öneme sahip bu çal›flma sonras›nda B‹DEM faaliyetlerinin uygulamaya
yans›ma seviyesi ölçülebilmifltir. UNODC, INCB ve Türkiye ortak faaliyeti olan bu e¤itim ça-
l›flmas› sonucunda gerçeklefltirilen operasyonlardaki yakalamalar, e¤itim de¤erlendirme afla-
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malar›n› s›n›fland›rmada kullan›lan Kirckpatrick E¤itim De¤erlendirme Teorisinde 3. seviyeyi
ifade etmesi ba¤lam›nda TADOC ve UNODC için ayr› bir de¤er olarak nitelendirilmifltir.

2006 Y›l› içerisinde yeni B‹DEM modülü üretme çabalar› kapsam›nda “Soruflturma Mülaka-
t›” bafll›kl› modülümüz haz›rlanm›flt›r. 

Türkiye’de bir ilk olan bu çal›flma ile KOM Daire Baflkanl›¤›, Soruflturma Mülakat› alan›n-
da edindi¤i birikimi tüm teflkilat›m›zla paylaflman›n bir baflka ad›m›n› atm›flt›r. 

Bunun yan› s›ra UNODC taraf›ndan üretimi tamamlanan; uyuflturucu madde imalat›nda
kullan›lan kimyasallar›n kaçakç›l›¤›, kara para soruflturmalar›, göçmen kaçakç›l›¤› ve insan ti-
careti ile istihbarat analizi konulu modüllerin TADOC B‹DEM’e kazand›r›lmas›na yönelik ça-
l›flmalar devam etmektedir. 

Ayr›ca, Birleflmifl Milletler Uyuflturucu ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) öncülü¤ünde
üretilmifl olan B‹DEM programlar›n›n bölge ülkelerinde de yayg›nlaflt›r›lmas› kapsam›nda;
UNODC taraf›ndan 16 – 18 Ekim 2006 tarihleri aras›nda KOSOVA’ya bir inceleme program›
düzenlenmifl, bu inceleme program›na TADOC B‹DEM Bölüm Amirli¤i’nden bir personel de
kat›lm›flt›r. 

02-03 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda Antalya’da düzenlenen Foreign Anti-Narcotics
Community-FANC (Yabanc› Ülke Narkotik ‹rtibat Görevlileri) toplant›s›na TADOC B‹DEM
Bölüm Amirli¤i’nden bir personel ile kat›l›m sa¤lanm›fl ve burada Bilgisayar Destekli E¤itim
faaliyetlerinin genel de¤erlendirmesini içeren bir sunum yap›lm›flt›r.
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1 Avrupa Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi.

TÜRK‹YE UYUfiTURUCU VE UYUfiTURUCU BA⁄IMLILI⁄I
‹ZLEME MERKEZ‹ (TUB‹M)
Madde ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Konusunda Baflvuru Noktan›z

1. TUB‹M’‹N TAR‹HÇES‹

1.1. Türkiye’nin EMCDDA1’ya  Kat›l›m Süreci ve TUB‹M’in Kuruluflu

TUB‹M’in kurulmas›, Türkiye’nin EMC-
DDA’ya kat›l›m› için Ekim-2000’de niyet mek-
tubu göndermesine dayanmaktad›r. Bu tarihte
Türkiye, uyuflturucu ile mücadele konusunda
en yetkin bir AB kuruluflu olan EMCDDA’ya
kat›l›m konusunda bildirimde bulunmufltur. 

Bu do¤rultuda devam eden çal›flmalarda,
EMCDDA’ya Türkiye Ulusal Temas Noktas›       

(UTN) olarak, D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n öneri-
si, Baflbakanl›k Makam›n›n 16.05.2002 ta-
rihinde, ‹çiflleri Bakanl›¤›-Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla

Mücadele Daire Baflkanl›¤›n›n bildirilmesi uygun görülmüfltür. Ayn› y›l TUB‹M TADOC çat›s›
alt›nda kurularak, ulusal temas noktas› olarak çal›flmalar›na bafllam›flt›r. AB efllefltirme proje-
sinin baflar› ile tamamlanmas›n› müteakip EMCDDA’ya Türkiye’nin kat›l›m›na iliflkin anlaflma
11-12 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosunda kabul edilmifltir.

TUB‹M Personeli
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Madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› ile mücadelede ulusal kurumlar aras›ndaki iflbirli¤inin öne-
mi yads›namaz bir gerçektir. Bu iflbirli¤inin en üst düzeye ç›kar›lmas› amac›yla kurulan TU-
B‹M bünyesinde iki farkl› yap› iflletilmektedir:

Öncelikle ilgili kurumlar ile yap›lacak çal›flmalarda do¤rudan iletiflimin sa¤lanabilmesi ba-
k›m›ndan, bahse konu kurum görevlilerinden oluflan Kurumsal Temas Noktalar› (KUTEM)
tespit edilmifltir. Benzer bir yap›, Emniyet Genel Müdürlü¤ü bünyesinde ‹l Kaçakç›l›k ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele fiubeleri Narkotik Birimleri içerisinde “Madde Kullan›m› ile Müca-
dele Uygulama ve ‹rtibat Birimi” (‹LTEM) ad› alt›nda kurulmufltur.

Öte yandan, ülkemizin madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› ile mücadele faaliyetlerini, sorunu
tüm yönleri ile ele alarak, planl› ve koordineli bir flekilde yürütmek amac› ile, TUB‹M taraf›ndan,
ilgili tüm kurumlar›n kat›l›m ve mutakabat› sa¤lanarak 2006-2012 y›llar›n› kapsayan “Ba¤›ml›-
l›k Yap›c› Maddeler ve Ba¤›ml›l›kla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi”
haz›rlanm›fl ve 20.11.2006 tarihinde Baflbakanl›k Makam› taraf›ndan onaylanarak yürürlü¤e gir-
mifltir. 

Bu belge ile TUB‹M, mezkur strateji belgesinin uygulanmas›n›n takibinden sorumlu k›l›n-
m›flt›r. Böylece TUB‹M, ulusal ve uluslararas› düzeyde, kurumlararas› bir koordinasyon mer-
kezi ve baflvuru noktas› olmufltur. Strateji belgesinin yürürlü¤e girmesini müteakip haz›rlana-
cak olan üçer y›ll›k iki eylem plan› ile 2012 y›l›na kadar madde ve madde kullan›m› ile ilgili
tüm ulusal ve uluslararas› faaliyetler planlanm›fl olacakt›r. Eylem plan› haz›rlama çal›flmalar›
TUB‹M koordinesinde devam etmektedir.

TUB‹M taraf›ndan haz›rlanan di¤er önemli bir belge de y›ll›k olarak yay›nlanan ulusal
uyuflturucu raporudur. Türkiye Ulusal Uyuflturucu Raporu, ilgili tüm kurumlardan al›nan ve-
rilerle ilk olarak 2006 y›l›nda haz›rlanm›flt›r. Haz›rlanan Ulusal Raporun en do¤ru ve güncel
bilgileri içermesi; hem raporun ülkemiz kurumlar›nca kullan›m›, hem de ülkemizin çal›flmala-
r›n›n Avrupa’ya do¤ru tan›t›lmas› aç›s›ndan büyük önem arzetmektedir. 

Ayr›ca, TUB‹M bünyesinde madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› alan›nda araflt›rma yapacak
olan kiflilere yönelik olarak Madde ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Kütüphanesi ve Dokümantasyon
Merkezi kurulmufltur. Çok yak›nda hizmete sunulacak olan TUB‹M web sayfas› ile de TUB‹M
ve EMCDDA etkinlikleri tüm ilgililere duyurulabilecektir.

1.2. TUB‹M’in Görevleri

TUB‹M, ülkemizdeki madde kullan›m› ve madde ba¤›ml›l›¤› alan›nda ilgili kurumlardan,
konunun tüm boyutlar›n› içeren veriler toplamaktad›r. Bu veriler AB normlar›nda yap›land›-
r›lm›fl standart tablolara ifllenmekte ve her y›l Eylül ay›nda EMCDDA’ya gönderilmektedir. Bu
veriler kullan›larak; maddenin kaçakç›l›k, kullan›m, tedavi, rehabilitasyon ve önleme boyut-
lar› ortaya ç›kart›lmaktad›r. Ayr›ca, ülkemizin yasal ve idari kapasitesini ortaya koyan y›ll›k
ulusal raporlar2 haz›rlanmaktad›r. Ulusal raporlar ilgili ulusal kurumlar ve EMCDDA ile pay-
lafl›lmaktad›r. Benzer flekilde, TUB‹M, EMCDDA ulusal temas noktas› olmas›n›n getirdi¤i so-
rumlulukla, EMCDDA’dan al›nan tüm Avrupa verilerini ve raporlar›n› ulusal birimlerin hizme-
tine sunmaktad›r.
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Ülkemizde ilk kez görülen ba¤›ml›l›k yap›c› bir maddeyi EMCDDA’ya rapor etme, herhan-
gibir Avrupa ülkesinde görülen yeni bir maddeyi EMCDDA’dan alarak ulusal birimlere bildir-
me TUB‹M’in di¤er bir görevidir. Ayn› flekilde, ülkemizde uygulama bulan talep azalt›m› et-
kinliklerini EMCDDA’ya; EMCDDA’dan ald›¤› örnek talep azalt›m› etkinliklerini de ulusal bi-
rimlere rapor etmekle görevlidir.

TUB‹M koordinesinde, uyuflturucu madde kullan›m›nda hedef kitle olarak belirlenen
gençlerde fark›ndal›k artt›rma e¤itimlerine yönelik çal›flmalarda bulunmak amac›yla, il birim-
lerimizde çal›flan personele, “Madde Kullan›m› ile Mücadele E¤iticilerin E¤itimi Program›” ve-
rilmektedir. Bu e¤itim programlar›na kat›lm›fl olan uzman görevlilerimiz, ‹l Milli E¤itim ve Sa¤-
l›k Müdürlüklerinde görevli ilgili uzmanlar›n da kat›l›mlar› ile lise ve dengi okul ö¤retmen ve
ö¤rencilerine, ö¤renci velilerine, ceza ve tutukevleri personeline, sivil toplum kurulufllar›na,
talep halinde di¤er kitlelere yönelik madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› konusunda fark›ndal›k
düzeyini artt›r›c› konferans, panel ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlemektedir. 2007 y›l›nda, ö¤-
renci odakl› fark›ndal›k artt›r›c› e¤itimlerin mümkün oldu¤unca azalt›larak, anne, baba ve ö¤-
retmen a¤›rl›kl› e¤itimlere yo¤unluk verilmesi Bilimsel Dan›flma Kurulunca benimsenmifltir.

Uluslararas› alanda ise; Türkiye-Suriye ifl-
birli¤i ile 09-13 Ekim 2006 tarihleri aras›nda,
Suriye kanun uygulama birimlerinde görevli
14 kursiyere yönelik “Madde Kullan›m› ile Mü-
cadele E¤itim Program›” gerçeklefltirilmifltir.
Programda, il temas noktalar›nda görevli uz-
man e¤iticilerimiz görev alm›fllard›r.

TUB‹M’in yerine getirdi¤i di¤er görevler
ise; 

- Ulusal anlamda ba¤›ml›l›k alan›nda ha-
z›rlanan tiyatro, fliir, flark› sözü gibi eserlerin

TUB‹M bünyesindeki Bilim Kurulu taraf›ndan incelenerek tavsiye görüfl bildirilmesi,

- TV, radyo, dergiler vb. yaz›l›, iflitsel ve görsel bas›nda madde ve madde ba¤›ml›l›¤› hak-
k›nda bilgilendirme için temsilci gönderilmesi, 

- TUB‹M’in ulusal ve uluslararas› veri toplama ve da¤›t›lmas› görevine paralel olarak, Bir-
leflmifl Milletler Uyuflturucu Ulusal verileri de yine TUB‹M taraf›ndan derlenmekte ve D›fliflle-
ri Bakanl›¤› kanal›yla BM’ye gönderilmektedir.

- Ayr›ca, madde ba¤›ml›l›¤› ve yayg›nl›¤› araflt›rmalar› yap›lmas›d›r. TUB‹M ve EMCDDA
aras›nda yürütülen Phare projesi kapsam›nda 2007’de okullarda ve genel nüfusta madde kul-
lan›m yayg›nl›k araflt›rmas› planlanm›flt›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türkiye
‹statistik Kurumu ile iflbirli¤i halinde bu çal›flmalar yürütülmektedir.

Suriye Madde Ba¤›ml›l›¤› E¤itimi

2An›lan ulusal raporlar her y›l Ekim ay›nda haz›rlanmaktad›r.
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2. AVRUPA B‹RL‹⁄‹ PROJELER‹

Phare Projesini De¤erlendirme Toplant›s›

Ülkemizin AB üyeli¤i sürecinde; 25.08.2004-25.09.2006 y›llar› aras›nda Mali ‹flbirli¤i kapsa-
m›nda “Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba¤›ml›l›¤› ‹zleme Merkezi Kurulmas› ve Ulusal
Uyuflturucu Stratejisinin Gelifltirilerek Uygulanmas›” AB Efllefltirme Projesi baflar›yla uygulan-
m›flt›r. 

Bu proje ile birlikte, TUB‹M’in kurulumu tamamlanm›fl, Ulusal Strateji TUB‹M koordinesin-
de, ilgili kurumlar›n ve TUB‹M Bilimsel Dan›flma Kurulu üyesi Akademisyenlerin katk›lar› ile
haz›rlanm›flt›r.

TUB‹M’ in kurulmas› ve Twinning projesinin sonland›r›lmas›n› takiben, Türkiye’nin EMC-
DDA çal›flmalar›na kat›lmas›n› h›zland›rmak amac›yla EMCDDA ve Türkiye aras›nda Phare
Projesi gelifltirilmifltir. Haziran 2006’ da bafllayarak 18 ay sürecek olan proje kapsam›nda 2007
y›l› için bir çal›flma program› her iki tarafça imzalanacakt›r.  

3. EMCDDA STANDART TABLO VER‹LER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹3

2005 y›l›na ait ulusal veriler 2006 y›l›nda Kurumsal Temas Noktalar›m›z›n özverili çal›flma-
lar› neticesinde, TUB‹M koordinesinde doldurularak EMCDDA’ya 33 ayr› standart tablolar ha-
linde gönderilmifltir. 

3Standart tablolar, her y›l Eylül ay›nda ulusal verilerin EMCDDA’ya aktar›lmas›nda kullan›lan tablolard›r.
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EMCDDA’ya gönderilen standart tablolar için temas noktalar›ndan temin edilen ulusal ve-
rilere göre;

Türkiye’de son y›llarda ba¤›ml›l›k oran›n› ölçen iki çal›flma göze çarpmaktad›r. 

Bunlardan ilki, Aile Araflt›rma Kurumunca, “Türk Psikologlar Derne¤i”ne yapt›r›lm›fl olan
“2002 y›l› Türkiye’de Madde Kullan›m› ve Ba¤›ml›l›¤› Profili Genifl Alan Araflt›rmas›” 72 il, 74
ilçe ve 51 köyde, 15-24 yafl aras›ndaki bireylerin madde kullan›m› ve 24 yafl üzerindeki birey-
lerin madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› davran›fl›n›n yafl, e¤itim, cinsiyet gibi çeflitli de¤iflkenle-
re göre anlafl›lmas›n› ve bu davran›fl›n belirlenen örneklem gruplar›ndaki yayg›nl›¤›n› sapta-
may› hedeflemifltir.  Buna ek olarak, ilgili literatürde madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤› davran›-
fl› ile iliflkili oldu¤u rapor edilen, aile yap›s›/özellikleri, arkadafl etkisi gibi belli bafll› psikolo-
jik de¤iflkenlerle madde kullan›m› ve ba¤›ml›l›¤›n›n iliflkisini ortaya ç›karmak da hedeflenmifl-
tir. Araflt›rman›n ayr›nt›l› verilerine girmemekle birlikte araflt›rmaya kat›lanlar›n %  0,3’ü (bin-
de üçü)  sigara ve alkol d›fl›nda bir madde kulland›¤›n› belirtmifllerdir.

Di¤er bir çal›flma ise, ülkemizin farkl› co¤rafi bölgelerini kapsaml› bir flekilde ele alarak
madde kullan›m› sorunu hakk›nda eksiksiz bilgi sunmak amac›yla Adana, Ankara, Diyarba-
k›r, ‹zmir, ‹stanbul ve Samsun olmak üzere Türkiye'nin alt› büyük ilinde “Madde Kullan›m›
Üzerine Ulusal De¤erlendirme Çal›flmas›” ad› alt›nda, 2003 y›l›nda UNODC koordinesinde il-
gili kamu kurumlar›n›n iflbirli¤i ile gerçeklefltirilmifltir. Söz konusu araflt›rmada; Türkiye’de
uyuflturucu kullan›m› % 0.05 (onbinde befl)  ve ayr›ca uçucu madde kullan›m› % 0.06 (onbin-
de alt›) olarak belirtilmektedir.

Buna karfl›n, Avrupa verilerine4 bak›ld›¤›nda; 2003 y›l›nda ‹spanya’da % 29, 2002 y›l›nda
Fransa’da % 26,2 esrar kullan›c›s›, 2004 y›l›nda Çek Cumhuriyeti % 7,1, 2004 y›l›nda ‹ngilte-
re’de % 6,7 ecstasy kullan›c›s›, 2004 y›l›nda ‹ngiltere’de % 6,5, 2003 y›l›nda ‹spanya’da % 5,9
kokain kullan›c›s› oldu¤u görülmektedir.

Türkiye’de madde ba¤lant›l› ölüm olaylar›na ait veri sa¤layabilen tek kurum olan Emniyet
Genel Müdürlü¤ü / Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› verilerine gö-
re; 26 kiflinin madde kullan›m›na ba¤l› bir sebeple öldü¤ü rapor edilmifltir. Bu flah›slar›n;
25’inin erkek, 1’inin kad›n; bunlardan 14 vakan›n 25-34 yafl grubunda oldu¤u görülmüfltür.

EMCDDA verilerine gore; 2003 y›l›nda ‹ngiltere’de 2.964, 2004 y›l›nda Almanya’da 1.385,
2004 y›l›nda ‹talya’da 441, 2003 y›l›nda Polonya’da 277, 2004 y›l›nda Danimarka’da 275 olarak
Avrupa düzeyinde en yüksek ölüm oranlar›na sahip ülkeler görülürken; 2004 y›l›nda Roman-
ya’da 4, 2004 y›l›nda Malta’da 6, 2004 y›l›nda Lüksemburg’da 13, 2004 y›l›nda Letonya’da 14
ölüm oran›yla bu ülkelerin Avrupa düzeyinde en düflük oranlara sahip olan ülkeler olduklar›
görülmektedir.

Damariçi madde kullan›c›lar› aras›ndaki bulafl›c› hastal›klar de¤erlerine bakt›¤›m›zda; 8 da-
mar içi madde kullan›c›s›n›n HIV virüsü tafl›d›¤› görülmektedir.

EMCDDA verilerine gore, Avrupa’daki damariçi madde kullan›c›lar› aras›ndaki HIV enfek-
siyonuna bak›ld›¤›nda; 2004 y›l›nda ‹talya’da 67.771, 2002-2003 y›llar› aras›nda ‹spanya’da

4EMCDDA Verisi Genel Nüfusta Madde Kullan›m Oran› (15-64 yafl)
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18.158, 2004 y›l›nda Portekiz’de 9.074, 2003-2004 y›llar› aras›nda ‹ngiltere’de 4.632 ile en yük-
sek say›da HIV vakas›n›n oldu¤u, 2003 y›l›nda ‹rlanda’da 64, 2004 y›l›nda Malta’da 77, 2004
y›l›nda Danimarka’da 106 HIV vakas›n›n oldu¤u görülmektedir.

1 Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi 27

(AMATEM5)

2 Bak›rköy  Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa¤l›¤› ve 115

Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (AMATEM)

3 Elaz›¤ Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi (AMATEM) 24

4 Manisa Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi (AMATEM) 53

5 Samsun Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hastanesi (AMATEM) 34

6 Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (AMATEM) 50

7 ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (AMATEM) 

8 Denizli Devlet Hastanesi (AMATEM) 18

9 ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi (AMATEM) 5

10 Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi (AMATEM) 22

11 Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi (AMATEM) 23

12 Ege Üniversitesi T›p Fakültesi (AMATEM) 14

13 Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi (AMATEM) 2

14 AKDEN‹ZBAM6 22

15 Özel Bal›kl› Rum Hastanesi (AMATEM) 48

16 Bak›rköy  Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa¤l›¤› ve 30 

Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi (ÇEMATEM7 )

17 EGEBAM8 18

TOPLAM 505

NO KURUM ADI  MADDE BA⁄IMLILI⁄I
TEDAV‹ YATAK SAYISI

Tablo 1: Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi Merkezleri

5Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Tedavi ve E¤itim Merkezi
6Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol, Madde Ba¤›ml›l›¤› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
7Çocuk ve Ergen Madde Ba¤›ml›l›¤› Araflt›rma, Tedavi ve E¤itim Merkezi
8Ege Üniversitesi Çocuk ve Ergen Alkol ve Madde Ba¤›ml›l›¤› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
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Ülkemiz genelinde, Tablo 1’de belirtilen 17 adet madde ba¤›ml›l›¤› tedavi merkezinden;
al›nan bilgiler do¤rultusunda, Sa¤l›k Bakanl›¤› verilerine göre; Bu merkezlere ait toplam ya-
tak say›s› 505’dir. 2005 y›l›nda tedavi baflvurusunda bulunan toplam 2078 kiflinin 1895’inin er-
kek oldu¤u görülmüfltür. Tedavi yafl ortalamas› 30 olarak görülmüfltür. Ayr›ca 2078 baflvuru-
dan 941’i tedavi için ilk kez geldi¤ini, 1084’ü daha önce de tedavi gördü¤ünü belirtmifltir.

Grafik 1’e göre, madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili tedavi gören kifliler anketi yan›tlama yafl grup-
lar› de¤erlendirildi¤inde; yaklafl›k % 42 oran› ile daha çok 25-34 yafllar› aras›nda olduklar› so-
nucuna ulafl›lmaktad›r.

Grafik 1: Madde Ba¤›ml›l›¤› ile ‹lgili Tedavi Gören Kiflilerin Anketi Yan›tlama Yafl
Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Grafik 2’ye göre, madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili tedavi gören kiflilerin e¤itim düzeyi incelendi-
¤inde; 63 baflvurucunun hiç okula gitmedi¤i ya da ilkokulu bitirmedi¤i, 1279’unun ilkokul
mezunu oldu¤u, 554’ünün ortaokul e¤itim düzeyinde, 141’inin üniversite mezunu oldu¤u gö-
rülmektedir.



TUB‹M

154

Grafik 3’e göre, madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili tedavi gören kiflilerin kulland›klar› maddeler de-
¤erlendirildi¤inde; eroin kullananlar›n en yüksek de¤ere sahip oldu¤u görülmektedir. Bunun
as›l nedeni, bu maddenin kullan›c› üzerinde yaratt›¤› etkiyle do¤rudan orant›l›d›r. Uyuflturu-
cular aras›nda en a¤›r ve h›zl› etkiye sahip olan eroin nedeniyle tedavi talebi de fazla olmak-
tad›r. Bu, eroinin en s›k kullan›lan uyuflturucu türü oldu¤u anlam›na gelmemektedir. 2003 y›-
l›nda ülkemizde 6 büyük ilde yap›lan bir araflt›rmaya göre Türkiye’de en fazla kullan›lan uyufl-
turucu esrard›r. Esrar dünyada en fazla kullan›lan maddedir.

Grafik 2: Madde Ba¤›ml›l›¤› ile ‹lgili Tedavi Gören Kiflilerin E¤itim Düzeyi Faktörüne Göre 
Da¤›l›m›

Grafik 3: Madde Ba¤›ml›l›¤› ile ‹lgili Tedavi Gören Kiflilerin Kulland›klar› Madde 
Faktörüne Göre Da¤›l›m›
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Grafik 4’e göre, madde ba¤›ml›l›¤› ile ilgili tedavi gören 2078 kiflinin ilk kullan›m yafl› in-
celendi¤inde; 271 kiflinin ilk kullan›m yafl› 15 yafl›n alt›ndayken, 654 kifli 15-19 yafl aral›¤›nda,
526 kifli 20-24 yafl aral›¤›nda, 238 kifli 25-29 yafl aral›¤›nda, 162 kifli 30-34, 76 kifli 35-39, 39 ki-
fli 40-44, 28 kifli 45-49, yedi kifli 50-54, befl kifli 55-59, iki kifli 60-64 yafl aral›¤›nda oldu¤u be-
lirtilmifltir.

Grafik 4: Madde Ba¤›ml›l›¤› ile ‹lgili Tedavi Gören Kiflilerin ‹lk Kullan›m Yafl› Faktörüne 
Göre Da¤›l›m›

Tedavi talebinde bulunarak tedavi merkezlerine baflvuranlar›n çal›flma durumlar›na bak›l-
d›¤›nda; 650 kiflinin düzenli bir iflinin oldu¤u, 59 kiflinin ö¤renci, 39 kiflinin ekonomik olarak
aktif olamad›¤›, 1218 kiflinin iflsiz oldu¤u rapor edilmifltir. Damar içi madde kullan›m›nda ise;
163 kifli geçmiflte damar içi madde kulland›¤›n›, 549 kifli halen kullanmakta oldu¤unu, 1260
kifli hiç kullanmad›¤›n› belirtmifltir.

4. TUB‹M KOORD‹NES‹NDE ‹L TEMAS NOKTALARININ YAPMIfi OLDU⁄U 
ÇALIfiMALAR

Madde Kullan›m› ve Ba¤›ml›l›¤› ile mücadele kapsam›nda, her ilde ‹l Emniyet Müdürlü¤ü
Narkotik Birimlerinde görevli, uzmanl›k e¤itimi alm›fl il temas noktas› görevlileri; bulunduk-
lar› bölgede, madde kullan›m›n› önleme mücadelesinde lider bir rol sergilemektedirler. ‹l Va-
liliklerinin koordinesinde, ilgili di¤er kamu kurum ve sivil toplum örgütlerini iflbirli¤ine kata-
rak baflar›l› projelere önderlik etmektedirler. Bu proje ve etkinliklerden baz›lar› Tablo 2’de ve-
rilmifltir.
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4.1. 2006 YILI ‹ÇER‹S‹NDE ‹LTEM ÇALIfiMALARI

S.NO ‹L‹ AKT‹V‹TE ADI HEDEF K‹TLE
1 Adana Ö¤rencilerin Geliflim ve Gelece¤ini Ö¤renciler

Destekleme Projesi
2 Ad›yaman Sessiz Ç›¤l›k Tiyatrosu Yetiflkinler
3 Aksaray Yar›nlar›m›z, Gençlerimiz için El Ele Projesi Ba¤›ml›lar ve Aileleri
4 Ankara Madde Kullan›m› ile Mücadelede E¤iticilerin E¤iticiler - Ebeveynler 

Rolü Projesi ve Broflür Çal›flmas›
5 Antalya Toplum Bilincini Oluflturma Projesi Toplum
6 Burdur Broflür Çal›flmas› Ebeveynler ve Gençler
7 Denizli Huzur Yaka Sosyal Destek Projesi Madde Ba¤›nt›l› Suç 

Gülen Yüzler Projesi ve Afifli Çal›flmas› ‹flleme Oran› Yüksek
Bölge Halk› Kamu 
Kurum Çal›flanlar›

8 Erzurum Ayn› Yolday›z ‹simli Broflür Gençler
9 Gaziantep Kaybolan Gençlik Tiyatrosu ve Broflür Çal›flmas› Yetiflkinler

10 ‹stanbul Bay Ex Tiyatrosu ve Çizgi Öykü Serisi Ö¤renciler ve 
Yetiflkinler

11 Mersin Yenigün Projesi Yetiflkinler ve Sivil 
Toplum Örgütü

12 Mu¤la Bir Avuç Sevgi Projesi Gençler ve Yetiflkinler
Emin Eller Projesi Gençler ve Yetiflkinler

13 Samsun T‹MKEP Projesi, Sessiz Ç›¤l›k Tiyatrosu Gençler

Tablo 2: ‹LTEM Çal›flmalar›
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4.2. MADDE KULLANIMI R‹SK ANAL‹Z‹ ANKET FORMU (U FORMU) 

VER‹LER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Araflt›rman›n;

- Amac›, madde kullanmaktan dolay› haklar›nda polis taraf›ndan yasal ifllem yap›lan flah›s-
lar›n genel bir profilini ortaya ç›karmakt›r.

- Kapsam›, 2006 y›l› içerisinde maddeyle ilgili suçlardan dolay› haklar›nda yasal ifllem bafl-
lat›l›p madde kulland›¤›n› beyan eden flah›slardan araflt›rmaya kat›lmaya istekli olanlard›r.

- Yöntemi, yüzyüze görüflme tekni¤i uygulanm›flt›r.

- Veri toplama arac›, Madde Kullan›m› Risk Analizi Anket Formu (U-Formu)’ dur. 

Madde kullan›m› formunun uygulanmas› ve verilerin toplanmas›nda ‹l Temas Noktalar›n-
da çal›flan personelin (‹LTEM), istatistiksel verilerin haz›rlanmas›nda ve yorumlanmas›nda ise
TUB‹M Baflkan› Mustafa PINARCI, Psikolojik Dan›flman Mesud YILMAZ, Komiser Mustafa KA-
RABAL , Komiser Dilek AYHAN, ‹statistikçi Özlem ALTINDAL, E¤itim Uzman› Ali ÇEV‹K, Sos-
yal Hizmet Uzman› Bülent ÖZCAN, Polis Memuru Nermin ÇEL‹K, Sosyolog Nilüfer YILDIZ
GÖL, Polis Memuru Suat BOZTAfi’›n katk›lar› bulunmaktad›r.

Üçüncü Ulusal Ba¤›ml›l›k Kongresi
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1. Cinsiyeti

Grafik-1: Madde Kullananlar›n Cinsiyet Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Grafik-2: Madde Kullananlar›n Anketi Yan›tlama Yafl› Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Madde kullan›c›lar›n›n cinsiyete göre da¤›l›m› Grafik 1’de verilmifltir. Buna göre madde
kullananlar›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 kul-
lanmalar›n›n hofl görülmemesi, illegal madde kullan›m›n›n toplumun genelinde gerek ba¤›m-
l›l›k oluflturma riski gerekse yasal yapt›r›mlar› olmas› gibi sebeplerle kad›nlar›n sosyokültürel
olarak daha az alkol ve madde kullan›m›na yönelmeleri, illegal madde ticaretine ve kullan›-
m›na yönelmemeleri gösterilebilir.

2. Anketi Yan›tlama Yafl›
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Kat›l›mc›lar›n yafl gruplar›na göre da¤›l›m› Grafik 2’de gösterilmifltir. Buna göre, çal›flmada
yer alan kiflilerin 20 ile 29 yafllar› aras›nda % 44’lük bir yo¤unlukta oldu¤u görülmektedir. Bu
tablo bize madde kullan›m›nda genel risk gruplar› hakk›nda bilgi vermektedir. Tablo da veri-
len ilk kullan›m yafl›na bak›ld›¤›nda daha erken bir dönem olan 15-24 yafl aral›¤›n›n % 56 ol-
du¤u görülmektedir. Bu verinin, madde kullan›m›na bafllama ile, madde ile ilgili bir suça ka-
r›flma aras›ndaki periyodu göstermesi aç›s›ndan anlaml› oldu¤u söylenebilir.

3. ‹lk Kullan›m Yafl›

Grafik-3: Madde Kullananlar›n ‹lk Kullan›m Yafl› Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Tütün, alkol ve di¤er psikoaktif maddelere bafllama yafl› genellikle ergenlik ya da genç
eriflkinlik dönemidir (Lanier C.A ve Di¤erleri 1998 akt: Kaya ve Çilli, 2002). Bu döneme rast-
layan 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 bir çok sorunla-
r›n oldu¤u y›llard›r. (Hong & Giannakopaulos 1994 akt: Kaya ve Çilli, 2002).
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4. E¤itim Düzeyi 

Grafik-4: Madde Kullan›m›na Baflland›¤›nda E¤itim Düzeyi Faktörüne Göre Da¤›l›m›

Grafik-5: Maddeye Bafllan›ld›¤›nda Medeni Hallerine Göre Da¤›l›m› 

E¤itim düzeyine iliflkin soruya verilen yan›tlar, madde kullan›m›na bafllan›ld›¤› s›radaki
e¤itim düzeyine göre Tablo 4’te verilmifltir. Madde kullan›c›lar›n›n e¤itim düzeylerinin ilkö¤-
retimde yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. E¤itim düzeylerini madde kullan›m öncesi ve sonras›na
göre de¤erlendirdi¤imizde ise, anlaml› bir de¤ifliklik gözlenmemifltir. E¤itim düzeyinin art›fl›
ile madde kullan›m› aras›nda ters bir iliflki oldu¤u, e¤itim düzeyi yükseldikçe ba¤›ml›l›k ora-
n›n›n düfltü¤ü söylenebilir.

5. Medeni Hali
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Anketi dolduranlardan; madde kullan›m öncesi %  66’s›n›n bekar, %  32’sinin evli, %  2’si-
nin boflanm›fl oldu¤u görülmektedir. Madde ilk deneme yafl›n›n 15-24 yafl aral›¤›nda yo¤un-
laflt›¤› görülmektedir (bkz:Grafik-3). Ülkemiz için bu yafl aral›¤› k›rsal alanda evlenme ça¤›
olabilirken flehir merkezinde evlenme öncesi dönemdir. 

6. Yaflam Ortam›

Grafik-6: Madde Kullananlar›n Yaflam Ortam› Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Grafik-7: Madde Kullananlar›n Maddeyi Kullan›m Nedenine Göre Say›sal Da¤›l›m› 

Madde kullan›c›lar›n›n yaflam ortam›na göre da¤›l›m› Grafik 6’da verilmifltir. Buna göre
madde kullan›c›lar›n›n % 78’inin ailesiyle; % 8’inin arkadafllar› ile % 12’sinin yaln›z yaflad›¤›
görülmektedir. Ailenin hangi ifllevlerinde problem yafland›¤›n›n araflt›r›lmas›, büyük ço¤unlu-
¤u ailesiyle yaflayan ve buna ra¤men madde kullanan kiflilerin tekrar topluma kazand›r›lma-
s›na veya kullan›m›n engellenmesine yard›mc› olacakt›r. Bu veri bizlere aile faktörünün öne-
mini birkez daha göstermektedir. Bu veriler de gözönüne al›narak 2007 y›l›ndan bafllayarak
aile odakl› bilgilendirme etkinliklerinin artt›r›lmas› karar› al›nm›flt›r.

7. Maddeyi Kullan›m Nedeni
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Madde kullananlar›n maddeye bafllama nedeni olarak gördükleri de¤iflkenlerin da¤›l›mla-
r› Grafik 7’de verilmifltir. 

Madde kullan›c›lar›n›n madde kullan›m nedeni olarak ilk s›rada arkadafl etkisi, ikinci ve
üçüncü s›rada kiflisel ve ailevi problemler yer almaktad›r. 

Bu grafikte dikkati çeken, geçmifl y›llardaki verilere bak›ld›¤›nda merak etkisiyle maddeye
bafllama nedeninin önemli oranda düflmesidir. Bu durumu aç›klayabilecek iyimser bir yorum,
TUB‹M koordinesinde, kurumsal temas noktalar›n›n ve il temas noktalar›n›n iflbirli¤iyle yürü-
tülen fark›ndal›k art›r›c› etkinliklerin bu sonuca olumlu katk›s›d›r. 

8. Bafllama S›ras›na Göre Kullan›lan Maddeler 

Grafik-8: Bafllama S›ras›na Göre ‹lk Kulan›lan Maddenin 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. Kullanm›fl oldukla-
r› maddeleri bafllama s›ras›na göre s›ralad›klar›nda, ilk kullan›lan maddenin sigara %  87, ikin-
ci kullan›lan maddenin esrar % 7 ve üçüncü kullan›lan maddenin ise alkol  %  4 oldu¤u görül-
mektedir. Madde kullan›m›na sigarayla bafllayan kullan›c›lar›n halen kullanmakta oldu¤u
madde % 81 ile esrar, % 14 ile eroindir. 

Anket verilerine göre madde kullan›c›lar›n›n büyük ço¤unlu¤unun uyuflturucu madde kul-
lan›m›na bafllamadan önce sigara kullanmaya bafllad›¤› görülmektedir. Ba¤›ml›l›k sürecinde
sigara ve alkolün di¤er ba¤›ml›l›k yapan ve legal olmayan maddeleri kullanmaya bafllamada
öncü oldu¤u, sigara ve alkol kullanmayanlar›n ise ba¤›ml›l›k sürecine kullananlara oranla
uzak olduklar›, paylafl›lan sosyal ortamlar›n ve yaflamlar›n böylelikle ayr›flt›¤› söylenebilir.
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Kullan›ma bafllan›lan ilk madde ile flu anda en s›k kullanmakta oldu¤u madde karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda;

Sigaran›n, ba¤›ml›l›k yap›c› madde kullan›m›na geçiflte çok önemli bir paya sahip oldu¤u
görülmektedir. Madde kullan›m›na sigara ile bafllayan kiflilerin flu anda %  69,9’nun esrar, %
12,2’sinin eroin kulland›¤›; alkol ile madde kullan›m›na bafllayan kiflilerin %  3,1’nin esrar, %
0,5’inin kokain kulland›¤›; esrar ile madde kullan›m›na bafllayan kiflilerin %  6,1’nin esrar kul-
lan›m›na devam ederken, %  0,2’sinin ecstasy, %  0,1’inin eroin kullan›m›na yöneldi¤i görül-
mektedir. 

‹lk olarak eroin kullan›m›na bafllayan kiflilerin %  1,2’sinin (n=838) eroin kullan›m›na de-
vam ettikleri ve baflka herhangi bir madde kullan›m›na geçmedikleri görülmektedir. Di¤er
maddelere göre h›zl› tolerans ve yoksunluk gelifltirdi¤i için eroinin fliddetli ba¤›ml›l›k yapt›¤›-
n› ve daha sonraki süreçte kullan›c›lar›n, kullan›m miktar›n› artt›rd›klar› ve baflka maddelere
yönelmedikleri düflünülmektedir. Bununla birlikte eroinin ecstasy ve kokainin tersine sedatif
etkiye sahip olmas› da eroin kullan›c›lar›n›n farkl› etkilere sahip madde kullan›m›na geçiflleri-
ni engellemektedir.

Bütün maddeler için, ayn› anda kullan›m› gösteren “çoklu madde kullan›m› verileri” bu
tabloda yer almamaktad›r. 

Esrar % Eroin % Kokain% Ecstasy % 

Kullanmakta Oldu¤u Maddelerden Birinci S›kl›kta Kulland›¤› Madde 
(Sigara ve Alkol Hariç)

B
afl
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Sigara % 69,9 12,2 1,2 2,1
Alkol % 3,1 0,1 0,5 0
Esrar % 6,1 0,1 0 0,2
Eroin % 0 1,2 0 0
Ecstasy % 0,1 0 0 0,5

Tablo 3: ‹lk Kullan›m›na Bafllan›lan Madde Türüne Ba¤l› Olarak En S›k Kullanmakta Olan 
Maddelerin Da¤›l›m›9

9Tabloda, ülkemizde s›k olarak görülen ba¤›ml›l›k yap›c› maddeler verilmifltir.
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9. Kullan›m S›kl›¤›na Göre Maddeler 

Di¤e
r

Grafik-9: 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 %  79 oran›nda esrar olurken, bu maddeyi %  14 oranla eroin, %  3 oranla ecstasy ve
di¤er maddelerin  izledi¤i görülmektedir.

Grafikte ikinci en s›k kullan›lan madde eroin görülmektedir. Oysa olay say›lar›na bak›ld›-
¤›nda ülkemizde ecstasy olay say›s›n›n eroin olay say›s›ndan fazla oldu¤u aflikard›r. Grafikte
görülen % 14’lük eroin oran›n›n nedeni, eroin kullan›c›lar›n›n U Formuna pozitif yaklaflmala-
r› olarak de¤erlendirilmektedir.

Türkiye’de yap›lan pek çok çal›flmada esrar›n en çok kullan›lan madde oldu¤u rapor edil-
mektedir. Esrar›n bu kadar s›k kullan›ld›¤›n›n rapor edilmesinin, ulafl›labilirli¤inin ve temini-
nin görece kolay olmas›, olas› zararlar›n›n hafife al›nmas› ve sosyal olarak di¤er yasad›fl› mad-
delere göre daha kabul edilir görülmesi ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir (Psikologlar Derne-
¤i Raporu, 2002).

Bally, tiner, sprey gibi suistimali olan uçucu maddeler, yasal k›s›tl›l›¤› olan maddeler olma-
d›¤›ndan do¤rudan Polis soruflturmas›na tabi de¤illerdir. Genelde çocuk yafltakiler taraf›ndan
kullan›ld›klar›ndan, gerek oldu¤unda Polisiye takipleri Çocuk fiube Müdürlüklerince yap›l-
maktad›r.
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10. Maddeyi Temin Yolu

Grafik-10: Madde Kullananlar›n Maddeyi Temin Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Grafik-11: Madde Kullananlar›n Maddeyi Kullan›m Yeri Faktörüne Göre Da¤›l›m› 

Madde kullananlar›n maddeyi temin yoluna göre da¤›l›m› Grafik 10’da verilmifltir. Madde
ilk temin yolunda “arkadafl›ndan”en yüksek; genel temin yolunda ise “arkadafl›ndan” ve “ya-
banc›dan” birbirine yak›n ve en yüksek de¤erler oldu¤u görülmektedir. Bu durum, madde
kullan›m›na baflalama nedenleri aras›nda da arkadafl etkisinin en yüksek oldu¤unu do¤rula-
maktad›r (Grafik 7). Yasad›fl› madde ticaretinde, kullan›c›n›n yabanc›dan madde almas›n›n
düflük bir olas›l›k oldu¤u düflünüldü¤ünde, anketi cevaplayan kullan›c›lar›n madde temin et-
tikleri kaynaklar› gizleme e¤ilimine girdikleri söylenebilecektir. 

11. Kullan›m Yeri
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Maddeyi ilk kullan›m yeri faktörüne bakt›¤›m›zda; % 33 oran›nda kendisinin, arkadafl›n›n,
akrabas›n›n olmak üzere genelde ev kullan›lmakta, bunu % 30 ile terkedilmifl yerler ve % 8
oran›nda e¤lence yerleri takip etmektedir. Madde kullan›m›n›n ülkemizde sosyal kabul gören
bir davran›fl olmamas› ve yasal takibata neden olmas› sebebiyle toplumdan uzak ortamlar ter-
cih edilmektedir. 

12. Tedavi ‹steyip ‹stemedi¤i

Grafik-12: 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› Grafik 12’de veril-
mifltir. Buna göre madde kullan›c›lar›n›n %  56’s›n›n tedavi istemine karfl› “hay›r” yan›t›n› ve-
rirken, % 41’inin “evet” yan›t›n› verdi¤i görülmektedir. Yeni kanuni uygulamalarda, yakalan-
madan once kullan›c› oldu¤unun beyan edilmesi ceza yapt›r›m›n›n uygulanmamas›na ve te-
davi talebinin karfl›lanmas›na imkan vermektedir. Yakalamadan sonra kullan›c› oldu¤unun
beyan edilmesi ise yine ceza yapt›r›m›n›n yerine en fazla 3 y›l süreyle tedavi talebinin karfl›-
lanmas›na imkan tan›makta ancak, tedavi aksat›l›rsa cezaya hükmedilmektedir (TCK-191). Bu
anlamda, anketi yan›tlayanlar›n, kullan›c› olduklar›n› beyan ederken, tedavi taleplerinin bu-
lunmamas› incelenmesi gereken bir durumdur.

% 41’lik tedavi talebi, bu bireylerin tekrar topluma kazand›r›lmas› bak›m›ndan anlaml› bir
orand›r. ‹nan›yoruz ki, tedavi müracaat yollar› kullan›c›lar taraf›ndan ö¤renildikçe, tedavi ta-
lebi yönündeki bu rakam artacakt›r.



TUB‹M

167

13. Sab›ka Durumu

Grafik-13: Madde Kullananlar›n Sab›ka Durumuna Göre Da¤›l›m› 

Madde D›fl› Sab›kas› Say› % Madde ile ‹lgili Sab›kas› Say› % 
H›rs›zl›k 105 13 Kullanmak 209 25
Yankesicilik 26 3 Satmak 44 5
Her ikisi 6 1 Her ikisi 52 6
Sab›kas› yok 461 55 Sab›kas› yok 522 62
Di¤er konularda sab›ka 220 26 Bilinmeyen 11 2
Bilinmeyen 20 2
Toplam 838 100 Toplam 838 100

Tablo 4: Sab›ka Durumu

Grafik-14: Madde D›fl› Sab›kas›
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Madde temin etmek için gerekli olan paray› bulmak amac›yla ifllenen veya maddenin etki-
si alt›nda ifllenen suçlara yönelik olarak ayr›nt›l› çal›flmalar olmamakla birlikte, alan araflt›rma-
lar› genelde madde kullan›c›lar›n›n dörtte birinin madde temini için gereken paray› bulmak
amac›yla suç ifllediklerini göstermektedir. Buna ba¤l› olarak yankesicilik, h›rs›zl›k, ya¤ma ve
dilencilik gibi mala karfl› ifllenen cürümler suç türleri aras›nda say›labilir.
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‹NSAN KAYNAKLARI YÖNET‹M‹
Bambu a¤ac› yetifltirmek için önce, tohumunun ekilmesi, sonra sulan›p gübrelenmesi ge-

rekir. Ancak birinci y›lda tohumda her hangi bir de¤ifliklik olmaz. Tohum yeniden sulan›p
gübrelenir. Bambu a¤ac› ikinci y›lda topra¤›n d›fl›na filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü y›llar-
da da her y›l yap›lan ifllem tekrar edilerek bambu tohumu sulan›r ve gübrelenir. Fakat tohum
bu y›lda da filiz vermez. Beflinci y›lda da bambuya su ve gübre verilmeye devam etmek gere-
kir. Nihayet beflinci y›l›n sonlar›na do¤ru bambu yeflermeye bafllar ve alt› hafta gibi k›sa bir
sürede yaklafl›k 27 metre boyuna ulafl›r.... Bambu a¤ac› 27 metre boyuna alt› haftada m›, yok-
sa befl y›lda m› ulaflm›flt›r...! 

‹nsana yap›lan yat›r›m, amaçlar›n gerçeklefltirilmesi yolunda at›lan ad›mlard›r. Bu nedenle
insan; yönetilmesi gereken bir kaynak de¤il, yat›r›m yap›lmas› gereken bir sermayedir. Yat›r›-
m›n sonuçlar›n› almak bazen uzun zaman, emek ve maddi kaynak gerektirse de sonunda za-
rar edilmeyen bir faaliyettir. Bir baflar›n›n flartlar› her zaman çok basittir. Çal›fl›n ve Sabredin.

Bir kurumda de¤iflim yap›lmak isteniyor ise de¤iflime insanlardan bafllamak gerekti¤i, do¤-
rulu¤u bilimsel olarak kan›tlanm›fl bir gerçektir. Toplumsal olaylarda oldu¤u gibi kurumsal
alanlarda da de¤iflime yön verecek unsur insand›r. Bu nedenle kurumlar›n hedef ve stratejile-
rine ulaflabilmeleri için, personel seçimi ve e¤itiminin bu amaca uygun olmas› gerekmektedir.

Amac›m›z; Kaçakç›l›k birimlerimizin gerektirdi¤i nitelikte personel ihtiyac›n› gidermektir.
Çünkü kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele birimlerimizin baflar›s› her fleyden önce öz-
veri ile çal›flan, yüksek niteliklere sahip, profesyonel kadrolarla mümkün olabilir. 

Bu vizyonu y›llar önce yakalam›fl olan Dairemiz, personel politikas›n›, her çal›flan›n kendi
alan›nda lider olmas›n› amaçlayan, özgünlük, konusuna hakimiyet, yüksek performans, bafla-
r› odakl› çal›flma gibi ça¤›m›z›n evrensel insan kaynaklar› anlay›fl› üzerine kurmufltur.

Bu politikalar çerçevesinde, kaçakç›l›k birimlerimizin personel say›s› kademeli olarak art›-
r›lmaktad›r. Bunun sonucu olarak son üç y›lda personel say›m›z %35 artt›r›lm›flt›r. Yine bu sü-
reçte birimlerimizin yönetim kadro-
su en az Emniyet Amiri rütbesine
yükseltilmifl ve Birimlerimizde gö-
revli tüm  personelin, 1/3’ üne Te-
mel E¤itim Kursu verilerek Branfla
aktar›lmalar› sa¤lanm›flt›r. Son üç y›l
içerisinde Birimlerimize yeni al›nan
personelin ise tamam›na kurs veril-
mifltir. Personelimizin nicelik olarak
art›r›lmas› ve nitelik olarak yetifltiril-
me gayretleri Kaçakç›l›k ve Organi-
ze suçlarla mücadelede konusunda
Baflkanl›¤›m›z›n kararl›l›¤›n›n bir
göstergesidir.    
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KAÇAKÇILIK VE ORGAN‹ZE SUÇLARLA MÜCADELE BRANfi DURUMU

Kurumsal imaj›n güçlenmesi do¤ru yerde do¤ru niteliklere sahip personelin istihdam›na
ba¤l›d›r. Bu anlamda do¤ru niteliklerin belirlenmesindeki ana stratejimiz; gelece¤i göz önün-
de bulundurarak, kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev alanlar›n ve
alacaklar›n gelecekte sahip olmas› gereken niteliklere uygun olarak seçimi ve yetifltirilmesini
sa¤lamakt›r.

‹nsan kaynaklar› politikalar›n›n güçlü olmas› ve do¤ru belirlenmesi ve bu politikalar›n ko-
runmas›, kurumsallaflman›n ve hizmette verimlili¤in  ilk ad›m›d›r. Baflkanl›¤›m›z›n insan kay-
naklar› politikas›n›n temelini ise “insana göre ifl de¤il, ifle göre insan seçimi” oluflturmaktad›r.
Bu politika do¤rultusunda personel seçimi yap›lmakta ve  istikrar›n sa¤lanmas› konusunda da
taviz verilmemektedir. En mükemmel organizasyonlar bile kendisini en mükemmel iflletecek
donan›mlara sahip çal›flanlarla bir anlam ifade etmektedir.
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Bu çerçevede; 2006 y›l› genel atamalar›nda da “ifle göre insan” politikas›ndan hareket edi-
lerek, Birimlerimizin personel ihtiyac› karfl›lan›rken; ilin, suç yo¤unlu¤u, risk analizi ve suç
profili, genel personel durumu gibi kriterler ›fl›¤›nda birimlerimizin ihtiyac› olan nitelikleri ha-
iz personelin planlamas› yap›lmak sureti ile hizmetlerin daha etkin ve verimli hale getirilmesi
amaçlanm›flt›r.

Yap›lan bu de¤erlendirilmeler ve planlamalar ›fl›¤›nda geçmifl dönemlerde yaln›zca büyük
illerimizde ve birkaç ‹lçemizde büyük çapl› çal›flmalar yap›l›rken,  bugün illerimizin tamam›n-
da projeli büyük çapl› operasyonel çal›flmalar yap›l›r hale gelmifltir.     

Bu anlamda 2006 y›l› içerisinde, birimlerimizde 5, 10, 15 y›l ve daha üzeri hizmeti olan tüm
personelimizin moral motivasyonlar›n›n artt›r›lmas›, kurumsal aidiyet duygusunun gelifltiril-
mesi, ayn› zamanda çal›flmalar›nda ortaya koyduklar› performans›n ve eme¤in takdir edildi¤i
düzenlenen Hizmet Belgeleri ile kendilerine hat›rlat›lm›flt›r.

Mevcut olumlu geliflmelerin daha üst seviyelere çekilmesi,  yürütülen mücadelede ihtiyaç-
lar›n›n yerinde tespit edilmesi, görevle ilgili konularda  yeni mevzuat hükümlerine ve genel-
gelere uyulup uyulmad›¤›, personelimizin kaçakç›l›k ve organize suçlarla mücadele birimleri-
nin görev ve hedeflerine uygun anlay›fl içerisinde olup olmad›¤›, hizmette etkin ve verimli
olup olmad›klar›n›n tespiti ile il birimlerimiz aras›ndaki koordine eksiklik ve aksakl›klar›n›n
giderilmesi amac›yla 81 ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele fiu-
be Müdürlükleri ve ba¤l› Grup Amirliklerimizin tamam›n›n denetimleri yap›lm›flt›r.

Yap›lan bu denetimlerle, Daire politikalar›m›z›n ve yeni geliflmelerin il birimlerine aktar›l-
mas›, Baflkanl›¤›m›z görev alan›na giren mevzuat hükümlerinin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan
güçlükler ve tereddütlerin netlefltirilmesi ve aksakl›klar›n yerinde görülüp çözümlenmesi ko-
nular› de¤erlendirilmifl, sorunlardan ‹l Emniyet Müdürlüklerince çözümlenmesi gerekenler il-
gili birimlere, Baflkanl›¤›m›zca çözümlenmesi mümkün olanlar›n ise k›sa, orta ve uzun vade-
de giderilmesine iliflkin çal›flmalar›m›z devam etmektedir.

Birimlerimizin tamam›nda kurulan teknik ve bilgisayar alt yap›s›, projeli çal›flma anlay›fl›-
n›n yerlefltirilmesi, ihtiyaç analizleri ve tespitleri, yap›lan lokal ve genel denetimlerle hizmet-
te süreklilik ve istikrar sa¤lanm›flt›r.
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Hedefimiz; personelimizin h›zla ilerle-
yen bilgi ça¤›nda, ifllerinden ve ifl orta-
m›ndan mutlu olabilmelerini, keyif ala-
rak çal›flmalar›n› ve yapt›klar› ifllerle gu-
rur duyabilmelerini sa¤lamakt›r. Bu
amaçla, gerek atama dönemi, gerekse di-
¤er zamanlarda personelimizin sorunlar›-
n›n birinci elden çözümü konusunda her
zaman personelimizle karfl›l›kl› görüflme
yap›larak gerekli iletiflim sa¤lanmaktad›r.
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ARAfiTIRMA ÇALIfiMALARI

I. KAÇAKÇILIK VE ORGAN‹ZE SUÇLARLA MÜCADELEDE  
ULUSLARARASI ‹fiB‹RL‹⁄‹ ÇALIfiMALARI

A. ULUSLARARASI ‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹HT‹YACI 

S›n›r aflan organize suç örgütleri, geliflen ve de¤iflen dünya koflullar›na uyumlu olarak ken-
di ç›karlar› do¤rultusunda farkl› strateji ve uygulamalara yönelmektedir. Gerek geliflen tekno-
loji ve iletiflim dünyas›yla gerekse yaflan›lan istikrars›zl›klarla birlikte ortaya ç›kan denetimden
yoksun bölgelere ba¤l› olarak elde etti¤i yeni imkan ve kabiliyetlerle birlikte etkisini ve gücü-
nü her geçen gün daha da artt›rma yoluna gitmektedir. Bu itibarla, s›n›r aflan organize suçlar-
la mücadelede, bu tür tehditlerle karfl› karfl›ya kalan ülkelerin tek bafl›na yürütece¤i çal›flma-
larla tam ve sürekli bir baflar›n›n sa¤lanmas› oldukça güçtür.

Teknoloji alan›nda yaflanan geliflmeler ile mal ve üretim faktörlerinin serbest dolafl›m› ve
bunun beraberinde ülkeler aras›ndaki s›n›rlar›n art›k izafileflerek belirginli¤ini yitirmeye bafl-
lam›fl olmas› madalyonun bir yüzüne siyasi küreselleflme olgusunu yerlefltirmektedir. Bu du-
rum ayn› zamanda madalyonun görülmek istenmeyen di¤er yüzüne uluslararas› kamuoyunun
gündeminde güncelli¤ini sürekli koruyan s›n›r aflan organize suç örgütlerinin artan faaliyetle-
rini oturtmaktad›r.

Kendi aralar›nda en az kanun uygulay›c› birimler kadar iflbirli¤i ve diyalog içerisinde bulu-
nan bu organize suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koflulu; çok tarafl›, uzun vade-
li bir stratejinin gelifltirilmesi ile uluslararas› iflbirli¤i ve koordinasyonun artt›r›lmas›d›r.

B. B‹RLEfiM‹fi M‹LLETLER BÜNYES‹NDE GEL‹fiT‹R‹LEN GEN‹fi KATILIMLI SUÇLA
MÜCADELE STRATEJ‹LER‹ 

Ülkemiz taraf›ndan imzalanarak yürürlü¤e girmifl bulunan BM S›n›r Aflan Örgütlü Suçlarla
Mücadele Sözleflmesi (SASMUS) ve bu Sözleflmenin ekindeki insan ticareti, göçmen kaçakç›-
l›¤› ve ateflli silah kaçakç›l›¤› konulu Protokoller, uluslararas› örgütlü suç probleminin çözü-
münü amaçlamakta olup, suçla mücadele alan›nda Birleflmifl Milletler’in ilk ba¤lay›c› yasal
enstrüman› konumundad›r.

SASMUS Sözleflmesi'nin 32. maddesi uyar›nca s›n›r aflan örgütlü suçlarla mücadele alan›n-
da taraf devletlerin kapasitelerinin artt›r›lmas› ve Sözleflme'nin uygulanmas›n›n gelifltirilerek
gözden geçirilmesi amac›yla "Taraf Devletler Konferans›" mekanizmas› teflkil edilmifltir. SAS-
MUS III. Taraflar Konferans› 09-18 Ekim 2006 tarihlerinde Viyana’da yap›lm›fl olup, an›lan top-
lant›ya Emniyet Genel Müdürlü¤ümüzü temsilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r. 

Söz konusu Konferansta, SASMUS ve Protokollerinin uygulanmas› gözden geçirilmifltir.
Ayr›ca, bu gündem çerçevesinde, Sözleflme ve Protokollere uygun olarak mevzuat oluflturul-
mas›; Sözleflme ve Protokollerde öngörülen suçlar›n mevzuata dahil edilmesi; bu konuda ya-
flan›lan s›k›nt›lar ve an›lan metinlerin uygulanmas›nda karfl›lafl›lan güçlükleri yenmek üzere
uluslararas› iflbirli¤inin art›r›lmas› ve teknik yard›m›n gelifltirilmesi konular›nda görüflmelerde
bulunulmufltur.
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SASMUS ve Ek Protokollerinin yan› s›ra s›n›r aflan organize suçlarla mücadelenin en önem-
li ayaklar›ndan birini de bu tür faaliyetleri yürütmekte olan suç örgütlerinin gelir kaynaklar›-
n›n önüne geçilmesi oluflturmaktad›r. Bilindi¤i üzere BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi
(BMYMS), Meksika’n›n Merida kentinde 10 Aral›k 2003 tarihinde imzaya aç›lm›fl olup, ülke-
miz taraf›ndan ayn› tarihte imzalanarak 24 May›s 2006 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanmas›y-
la yürürlü¤e girmifltir.

Söz konusu Sözleflme, yolsuzlukla mücadele alan›nda ilk küresel uluslararas› hukuk bel-
gesi niteli¤inde olup yolsuzlukla mücadele konusunda etkili bir uluslararas› iflbirli¤i mekaniz-
mas›n›n (yolsuzluktan elde edilen gelirlerin kaynak ülkeye iadesi, yolsuzluk suçlar›nda adli
yard›m mekanizmas›n›n getirilmesi vb.) kurulmas›n› amaçlamaktad›r. 

SASMUS Sözleflmesine paralel bir flekilde BMYMS kapsam›nda da bir taraflar konferans›
mekanizmas›n›n oluflturulmas› öngörülmüfl olup, 10-14 Aral›k 2006 Ürdün Amman’da düzen-
lenen “BMYS 1. Taraflar Konferans›”na Genel Müdürlü¤ümüzü temsilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

C.   BÖLGESEL ANLAMDA YAfiANAN GEL‹fiMELER

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 iflbirli¤ine gitmektedir. 2006 y›l› içerisinde de bu kapsamda yürütülen iflbirli¤i
faaliyetlerinde temel amaç, bölgemizde bulunan ülkelerle mevcut iflbirli¤i araçlar›n›n karfl›l›kl›
olarak daha etkin kullan›lmas›n› sa¤lamak olurken, do¤umuzdaki ülkelerle ihtiyaç duyulan ifl-
birli¤i kanallar›n› tesis etmeye/ifller hale getirmeye çal›flmak olmufltur. Bu kapsamda ülkelerle
ikili, bölgesel kurulufllarla ise çok tarafl› olmak üzere toplam 138 aktivite ile flekillenen iflbirli-
¤i faaliyetlerinin genel seyri bölgesel de¤erlendirmeler fleklinde afla¤›da özetlenmifltir.

i) Avrupa Bölgesi ve Balkanlar

Güneydo¤u Avrupa ve Balkan ülkelerinde mevcut ekonomik, sosyal ve siyasi koflullar böl-
gedeki suç faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sürecin dikkat çeken sonuçla-
r›ndan birisi de, yerel suç örgütlerinin hem Güneydo¤u Avrupa ve Balkanlarda hem de bölge
d›fl›ndaki ülkelerde faaliyet 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 ve Balkanlar co¤rafyas› içinde bulundu¤u Balkan Rotas›, hem de Tür-
kiye’nin K›ta Avrupa’s›na girifl noktas› olmas› ile güçlü tarihi ve kültürel ba¤lar sebebiyle s›n›r
aflan organize suçlar›n önlenmesinde iflbirli¤i konusunda ön plana ç›kmaktad›r.  

Bu co¤rafyada baflta uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› olmak üzere, göçmen kaçakç›l›¤›, ka-
rapara ve yolsuzluk gibi s›n›r aflan nitelikteki suçlarla mücadelede bölge ülkeleri ve bölgesel
kurulufllarla iflbirli¤i faaliyetleri sürdürülmektedir.

Ülkemizin siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik alanlar›nda en önemli ortaklar›n› bar›n-
d›ran Bat› Avrupa co¤rafyas›nda ise mevcut yo¤un iliflkilerin önemini bu ülkelerde yaflayan
Türk nüfusu daha da artt›rmaktad›r. 

Bat› Avrupa ülkeleri ile ülkemiz, Avrupa, Güneybat› Asya ve Arap yar›madas› güzergahla-
r› aras›nda cereyan eden do¤al, sentetik uyuflturucu ve kimyasal maddeler kaçakç›l›¤›ndan et-
kilenmektedir.
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Bununla birlikte, ortak bir mücadele anlay›fl›yla hareket edilmesi gereken di¤er bir suç ala-
n› da göçmen kaçakç›l›¤› ve ba¤lant›l› sorunlard›r. 

Bu çerçevede, 2006 y›l› içerisinde ikili planda ‹ngiltere, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollan-
da, Avusturya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, S›rbistan, Makedonya ile güven-
lik iflbirli¤i faaliyetleri gerçeklefltirilmifl bu ülkelerde düzenlenen suçla mücadele içerikli top-
lant›lara kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

‹ngiltere ile ikili veya çok tarafl› iliflkilerimizin önemli bir boyutunu, terör ve organize suç-
larla mücadelede iflbirli¤inin de dahil oldu¤u güvenlik konular› oluflturmaktad›r. Bu kapsam-
da, 17 May›s 2004 tarihinde iki ülke Baflbakanlar› taraf›ndan imzalanan ve mevcut iflbirli¤imi-
zi derinlefltirmeyi amaçlayan bir “Eylem Plan›” kabul edilmifl ve bu plan›n alt› ayda bir düzen-
li olarak gözden geçirilmesi ile güncellenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Söz konusu plan, bugüne kadar ‹ngiltere ile suçla mücadele konusunda yap›lm›fl olan en
kapsaml› iflbirli¤i metni olma özelli¤ini tafl›maktad›r. Bununla birlikte, iki ülke aras›nda s›n›r
aflan organize suçlarla mücadele alan›ndaki iflbirli¤ini hukuki bir zemine dayand›racak güven-
lik iflbirli¤i metninin 2007 y›l›n›n ilk çeyre¤inde imzalanmas›na yönelik çal›flmalar devam et-
mektedir.

Çok boyutlu ve derin iliflkiler ile yak›n diyalogu yans›tan iki ülke aras›nda kabul edilen Ey-
lem Plan› çerçevesinde, iki ülke aras›nda terör ve organize suçlarla mücadele alanlar›ndaki ifl-
birli¤i faaliyetleri Gözden Geçirme ve Bo¤aziçi Çal›flma Grubu Toplant›lar› mekanizmalar› ile
sa¤lanmaktad›r. 

Uyuflturucu ile mücadelenin her alan›nda kaydetti¤i baflar›lar›n›n takdirle karfl›land›¤› ül-
kemiz, bu alandaki uluslararas› iflbirli¤inin önemine inanmaktad›r. Bu ba¤lamda, çeflitli ülke-
lerden uzmanlar›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen Avrupa Konseyi Pompidou Grubu toplant›lar›-
n›n, deneyimlerin ve iyi uygulamalar›n paylafl›ld›¤› en uygun platformlardan biri olmas› nede-
niyle söz konusu toplant›lara kat›l›m bu nedenle önem tafl›maktad›r. Geçti¤imiz y›llarda oldu-
¤u gibi Pompidou Grubu taraf›ndan 2006 y›l› içerisinde düzenlenen toplant›lara da kat›l›m
sa¤lanmas›na özen gösterilmifltir. 27-28 Kas›m 2006 tarihlerinde, “Avrupa’da Uyuflturucu Po-
litikalar› için Yeni Sinyaller” konulu Pompidou Grubu Bakanlar Konferans›’na Daire Baflkan-
l›¤›m›zda görevli bir yetkili taraf›ndan kat›l›m sa¤lanm›flt›r.  Söz konusu toplant›da ülkemizi
temsilen Daire Baflkanl›¤›m›z yetkilisi taraf›ndan “Türkiye’nin Uyuflturucuyla Mücadele Ala-
n›ndaki Baflar›lar› ve ‹flbirli¤i Faaliyetleri” konusunda bir sunum yap›lm›flt›r.

iii) Kafkasya, Orta Asya ve Uzak Do¤u

Tüm Avrasya’da istikrar, refah ve güvenli¤in tesisi aç›s›ndan tafl›d›¤› stratejik de¤erin yan›
s›ra 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 Cumhuriyetleri, Türkiye ile siyasi, ekonomik, sosyal ve kül-
türel ba¤lar› olan toplumlara ev sahipli¤i yapan ülkelerdir. Bölgesel sorunlara kal›c› ve bar›fl-
ç› çözümler bulunarak bölge ülkeleri aras›nda kutuplaflmalar›n önlenip bölgesel iflbirli¤inin
art›r›lmas› kapsam›nda, özellikle Afgan kaynakl› uyuflturucu probleminden kaçakç›l›k ve kul-
lan›m boyutuyla etkilenen bölge ülkeleriyle, s›n›r aflan suçla mücadelede her türlü iflbirli¤i
önem tafl›maktad›r. Bu bölgedeki mücadeleci birimlere verilen uzmanl›k e¤itimleri ve Özbe-
kistan’a atanan Türk Uyuflturucu ‹rtibat Görevlisi bölgesel iflbirli¤i için aç›lan yeni ufuklar›n
net göstergeleridir. 
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2006 y›l›nda, Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin yan› s›ra, bu bölgede bulunan tari-
hi ‹pek Yolunun parçalar› olan di¤er ülkelerle de iflbirli¤i faaliyetleri devam ettirilmifltir.

Bu kapsamda, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Çin, Azer-
baycan ve Malezya ile 2006 y›l› içerisinde güvenlik iflbirli¤i faaliyetlerimiz karfl›l›kl› olarak sür-
dürülmüfl ülkemizde ve bu ülkelerde düzenlenen suçla mücadelede iflbirli¤i içerikli toplant›
ve seminerlere kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Küresel uyuflturucu probleminde temel sorunlardan biri olan Afganistan kaynakl›  uyufltu-
rucu sorununun  kayna¤›ndan çözülmesi için, baflta UNODC gibi önde gelen uluslararas› ku-
rulufllar taraf›ndan yo¤un çal›flmalar yürütülmektedir.

Afganistan kaynakl› afyon ve türevlerinin kaçakç›l›¤›n›n önlenmesinde, UNODC öncülü-
¤ünde hayata geçirilen Paris Pakt›, ulusal imkanlar›n güçlendirilmesini ve bölgesel ortakl›klar-
la birlikte Avrasya’da eroin kaçakç›l›¤›n› ortadan kald›rmaya yönelik çok tarafl› operasyonel
bir stratejinin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalar›n› 2006 y›l› içerisinde de devam etmifltir. 

22-23 May›s 2006 tarihleri aras›nda Katar/Doha’da düzenlenen “Paris Pakt› 2.Yuvarlak Ma-
sa Toplant›s›”na ve 27 Kas›m 2007 tarihinde Avusturya/Viyana’da düzenlenen “Paris Pakt› 4.
Siyasi ‹stiflare Toplant›”na  Dairemizi temsilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r. Paris Pakt› girifliminin ku-
ruldu¤u y›ldan bu yana gerçeklefltirmifl oldu¤u toplant›lar›na Daire Baflkanl›¤›m›zca sürekli
kat›l›m sa¤lanmas› ülkemizin UNODC’nin Afganistan’daki çal›flmalar›n› yak›nen takip ederek,
desteklemekte oldu¤unun önemli bir göstergesidir. 

Bunun yan› s›ra, ülkemizin do¤usu itibariyle bulundu¤u co¤rafyada köklü bir bölgesel tefl-
kilatlanmay› sa¤lam›fl olan ve bölge ülkeleri aras›nda ekonomik ve kültürel yak›nlaflmay› he-
defleyen “Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›” (E‹T) bünyesindeki Uyuflturucu Kontrol Koordinasyon
Birimi (UKKB) kanal›yla sürdürülen uyuflturucu sorunuyla ortak mücadele çal›flmalar›na kat-
k› sa¤lanmaktad›r. UKKB çal›flmalar›n›n yan› s›ra 01 Kas›m 2006 tarihinde ‹ran/Tahran’da dü-
zenlenen 1. E‹T ‹çiflleri Bakanlar› Toplant›s› ile terörizm ve örgütlü suçlarla mücadelede üye
ülkeler aras›ndaki mevcut iflbirli¤in art›r›lmas›na yönelik önemli bir ad›m›n at›lmas› sa¤lan-
m›flt›r. ‹ran’›n ev sahipli¤inde Tahran’da düzenlenen E‹T ‹çiflleri Bakanlar› 1. Toplant›s›’na ve
30-31 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlenen Yüksek Düzeyli Memurlar Toplant›s›’na Daire Bafl-
kanl›¤›m›z› temsilen kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Söz konusu toplant›lar sonucu al›nan karar do¤rultusunda; s›n›raflan örgütlü suçlar ve terö-
rizmle mücadele konular› ile ilgili olarak ve bir sonraki ‹çiflleri Bakanlar› toplant›s›na sunulmak
üzere, terörizm ve organize suçlarla mücadeleyi amaç edinen ortak bir stratejinin oluflturulmas›
ve bilgi de¤ifliminde irtibat noktalar›n›n kurulmas› konular›n›n ele al›naca¤› Yüksek Düzeyli Uz-
manlar Grubu Grubu’nun (HLEG) oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

1. E‹T ‹çiflleri Bakanlar› Toplant›s› sonucu kabul edilen Tahran Deklarasyonu’nda genel
olarak; ana konu itibariyle bölgesel bar›fl ve istikrar›n korunarak s›n›raflan örgütlü suçlarla ve
terörizmle mücadelede E‹T üyesi ülkeler aras›ndaki mevcut iflbirli¤inin artt›r›lmas› amaç-
lanm›flt›r. Ayr›ca, an›lan Deklarasyonda; her tür s›n›raflan örgütlü suçlarla mücadelede E‹T
üyesi ülkelerce ortak ve kapsaml› bir stratejinin gelifltirilmesine, afyon ekimi ve organize bir
flekilde afyon üretimi ve kaçakç›l›¤›yla mücadelede üye ülkelerin kendi aralar›nda ve BM ör-
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gütleriyle iflbirli¤i içerisinde bulunmas›na, üye ülkeler aras›ndaki s›n›rlar›n kontrolü de dahil
olmak üzere çeflitli uzmanl›k alanlar›nda polisiye iflbirli¤inin artt›r›lmas›na, karapara aklama
eylemleri dahil mali ve ekonomik suçlarla, bilgisayar suçlar›na karfl› mücadelede üye ülkeler
aras›ndaki iflbirli¤inin artt›r›lmas›na vs. yer verilmifltir.

Daire Baflkanl›¤›m›z E‹T UKKB  bünyesinde yürütülen çal›flmalara, gerek TADOC bünye-
sinde ev sahipli¤i yaparak gerekse an›lan birim taraf›ndan talep edilen uyuflturucu konulu ül-
ke raporlar›n›n haz›rlanmas›nda ve bilgi paylafl›m›nda önceki y›llarda oldu¤u gibi 2006 y›l›
içerisinde de üzerine düflen görevleri yerine getirmeye devam etmifltir. 

iv) Orta Do¤u, Arap Ülkeleri ve Afrika

Ülkemiz, Orta Do¤u ile Avrupa ülkeleri aras›nda özellikle yasad›fl› insan hareketleri ve sen-
tetik uyuflturucu madde kaçakç›l›¤› bak›m›ndan bir geçifl güzergah› üzerinde yer almaktad›r. 

Silah ve göçmen kaçakç›l›¤› baflta olmak üzere bölgedeki suçlulu¤un art›fl›nda, Irak’ta sa-
vafl sonras› devam eden s›cak çat›flmalar ve ülkede yaflanan otorite bofllu¤unun önemli etken-
lerden biri oldu¤u görülmektedir. 

Baflkanl›¤›m›z, 2006 y›l› içerisinde, bölge ülkelerinden M›s›r, ‹srail, Katar, Suriye makamlar›y-
la karfl›l›kl› iflbirli¤i faaliyetlerinde bulunmufl düzenlenen ikili toplant›lara kat›l›m sa¤lanm›flt›r.

Bunun yan› s›ra; ülkemiz ile Birleflik Arap Emirlikleri aras›nda 25 fiubat 2006 tarihinde Abu
Dhabi’de “Uluslararas› Terörizm, Uyuflturucu ve Psikotrop Madde Kaçakç›l›¤› ve Örgütlü Suç-
larla Mücadelede ‹flbirli¤i Anlaflmas›,” 06 Mart 2006 tarihinde ise Manam’da Bahreyn ile ülke-
miz aras›nda “Güvenlik ‹flbirli¤i Anlaflmas›” imzalanm›flt›r.

D. SONUÇ

2006 y›l›nda Daire Baflkanl›¤›m›z taraf›nca yürütülen ve yukar›da bahsedilmifl olan iflbirli-
¤i  çal›flmalar›ndan da anlafl›laca¤› üzere suçla mücadele alan›nda uluslararas› iflbirli¤ine ayr›
ve özel bir önem verilmekte, di¤er ülkelerin kanun uygulay›c› birimleri ile organize suç ve
suçlulukla mücadelede ortak hareket edilerek; ikili, çok tarafl› ve bölgesel iflbirli¤ine aktif ka-
t›l›m sa¤lamaktad›r. 

Bu çerçevede ülkemiz çok say›da ülkenin kanun uygulay›c› birimleri ile güvenlik iflbirli¤i
metni imzalanm›flt›r. Bu metinler ülkeler aras›ndaki diyalog ve iflbirli¤ini hukuki bir zemine
oturtmakla kalmam›fl, ayn› zamanda kazand›rd›¤› siyasi istiflare ve bilgi al›flveriflini sa¤layan
mekanizmalar›yla s›n›raflan suçlarla mücadeledeki iflbirli¤ine ivme katm›flt›r. 

Uluslararas›  iflbirli¤inin somut bir yans›mas› olup, ülkelerin karfl›l›kl› olarak atad›klar› irti-
bat görevlileri, uyuflturucu ve di¤er örgütlü suçlarla mücadelede kullan›lan en etkin tedbirler-
den birisidir. Zira, gizlilik ve çabuklu¤u gerektiren polisiye alanda ülkelerin karfl›l›kl› yapacak-
lar› do¤rudan iflbirli¤inde irtibat görevlisinin önemi büyüktür. 

Bu itibarla, s›n›r aflan suçla mücadelede uluslararas› iflbirli¤ine verilen önemin bir göster-
gesi olarak, ülkemizin Hollanda, Danimarka, Avusturya, Fransa, Almanya, ‹ngiltere, Roman-
ya, ‹talya ve Özbekistan olmak üzere 9 ülkede irtibat görevlisi kadrosu bulunmakta, hali ha-
z›rda yurtd›fl›nda Almanya, Hollanda, Danimarka, ‹ngiltere ve Özbekistan’da olmak üzere 5
irtibat görevlimiz görev yapmaktad›r.
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II. MEVZUAT ÇALIfiMALARI

Ülkemizde son y›llarda yo¤un mevzuat de¤ifliklikleri yaflanmaktad›r. Avrupa Birli¤i üyelik
sürecinde yaflanan geliflmeler ile birlikte baz› mevzuat metinlerimizin art›k ihtiyaçlar›m›z›n ve
evrensel hukuk normlar›n›n gerisinde kalmas›, bu de¤ifliklikler ile düzenlemelerin
yap›lmas›n› tetikleyen önemli etkenler olarak gösterilebilir.

Daire Baflkanl›¤›m›z› ilgilendiren konular aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, 2003 y›l›ndan bu yana
yaflanan mevzuat de¤ifliklikleri ya da düzenlemeleri k›saca afla¤›da ifade edilmeye
çal›fl›lm›flt›r.

S›n›r aflan Örgütlü Suçlara Karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesi ile Göçmen Kaçakç›l›¤› ve
‹nsan Ticaretine ‹liflkin 2 Ek Protokolü, Bakanlar Kurulu Karar›yla onaylanarak 2003 y›l›
içerisinde Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r. Yine 2003 y›l›n›n Temmuz ay› içerisinde 4926 say›l›
Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu yürürlü¤e girmifl ve “ekonomik suça ekonomik ceza” prensibi
benimsenmifltir. 

2004 y›l›nda da hem ulusal hem de uluslararas› mevzuat çal›flmalar›na devam edilmifltir.
Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu haz›rlanarak Resmi Gazetede yay›mlanm›fl
ve 2005 y›l› içerisinde yürürlü¤e girece¤i belirtilmifltir. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin
Kald›r›lmas›na Dair Kanunun yürürlü¤e girmesi ile birlikte bu mahkemelerin görevlerine son
verilmifl, görevleri ise A¤›r Ceza Mahkemelerine devredilmifltir.

Uluslararas› anlamda:

-Yolsuzlu¤a Karfl› Ceza Hukuku Sözleflmesi,

-Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanmas›, Araflt›r›lmas›, Ele Geçirilmesi ve El
Konulmas›na ‹liflkin Sözleflme,

- S›n›raflan Örgütlü Suçlara karfl› Birleflmifl Milletler Sözleflmesine Ek Ateflli Silahlar,
Parçalar› ve Aksamlar› ile Mühimmat›n›n Yasad›fl› Üretimine ve Kaçakç›l›¤›na Karfl› Protokol,

-Avrupa Toplulu¤u ile Türkiye Cumhuriyeti Aras›nda Uyuflturucu ve Psikotrop Maddelerin
Yasad›fll› Üretiminde S›kça Kullan›lan Ara ve Kimyasal Maddelere Dair Anlaflmaya iliflkin
uygun bulma Kanunlar› TBMM’de kabul edilmifltir.

2005 y›l› ise mevzuat de¤iflikliklerinin en fazla yafland›¤› y›llardan biri olmufltur. Bu
dönemde y›llard›r üzerinde çal›fl›lan Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu
getirdi¤i bir çok yeni düzenleme ile Türk mevzuat sistemine dahil edilmifltir. 

Bu Kanunlar›n yürürlü¤e girmesi ile birlikte ikincil mevzuatta da önemli de¤ifliklikler
yap›lm›fl ve yeni bir tak›m düzenlemeler getirilmifltir. 1999 y›l›nda yürürlü¤e giren ve organize
suçlarla mücadelede klasik tedbirlerin ötesinde tedbirlerin uygulanabilmesine (telefon
dinleme, gizli izleme, gizli görevli gibi) imkan veren  4422 say›l› Ç›kar Amaçl› Suç Örgütleriyle
Mücadele Kanunu da yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Bu tedbirlerin örgütlü suçlar d›fl›nda di¤er bir
tak›m suçlarda da uygulanabilmesi yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile mümkün k›l›nm›flt›r. 

Haziran ay› içerisinde yürürlü¤e giren Kabahatler Kanunu ile (eski) Türk Ceza Kanununda
yer alan, ancak yenisine tafl›nmayan ve kabahat niteli¤ini haiz fiiller ile bu fiillere uygulanacak
yapt›r›mlar belirlenmifltir. Denetimli serbestlik ve yard›m merkezlerinin kurulmas› ve Bölge
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Adliye Mahkemelerinin kurulmas›n› öngören mevzuat düzenlemeleri de bu dönemde
kaydedilmifltir.

2006 y›l›nda gerçekleflen veya devam eden mevzuat çal›flmalar› ise flöyle özetlenebilir:

-Birleflmifl Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi

BM Genel Kurulunda onaylanan 04.12.2000 tarih ve 55/61 say›l› Karar ile yolsuzlukla
mücadele amac›yla kapsaml› bir BM Sözleflmesi haz›rlanmas› ve bu amaçla Ad Hoc komite
kurulmas› kabul edilmifltir. BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleflmesi (United Nations Convention
Against Corruption) belirli aral›klarla Viyana’da gerçeklefltirilen Ad Hoc komite toplant›lar›
çerçevesinde haz›rlanm›flt›r. 

9-11 Aral›k 2003 tarihlerinde Meksika’n›n Merida kentinde imzaya aç›lan ve 10 Aral›k 2003
tarihinde Ülkemiz taraf›ndan imzalanan Sözleflme, 24.05.2006 tarih ve 26177 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan Kanunla uygun bulunmufltur. Sözleflmeye iliflkin Bakanlar Kurulu
karar› ise 02.10.2006 tarih ve 26307 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanm›flt›r.

-Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun 

Maliye Bakanl›¤› (MASAK) taraf›ndan haz›rlanan ve TBMM’deki komisyon çal›flmalar›na
Daire Baflkanl›¤›m›z›n da kat›l›m sa¤lad›¤› Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi
Hakk›nda Kanun, 18.10.2006 tarih ve 26323 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. 

Kanunun temel amac›, MASAK’›n flüpheli ifllem bildirimlerinin de¤erlendirilmesi ve bu
ifllemlerden nitelikli bulunanlar›n ilgili Cumhuriyet savc›l›¤›na iletilmesiyle görevli bir
koordinasyon birimi olarak faaliyetlerine devam etmesi olarak ifade edilebilir. Kanunla
birlikte, 4208 Say›l› Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanunun baz› maddeleri
de yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

-Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun

19.12.2006 tarih ve 26381 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren Çeflitli
Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun ile baz› kanunlarda de¤ifliklikler yap›lm›flt›r.

De¤ifliklik yap›lan kanunlardan biri de, 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu olmufltur. Daire
Baflkanl›¤›m›z› ilgilen konular aç›s›ndan an›lan Kanunun afla¤›da belirtilen maddelerinde
yeniden düzenleme yap›lm›flt›r:

Türk Ceza Kanununun 191 nci maddesiyle ilgili yap›lan düzenlemelerle maddenin
uygulanmas›nda yaflanan tereddütlerin giderilmesi amaçlanm›flt›r:

Buna göre, kiflinin tedavi olmay› kabul etmesi ve denetimli serbestlik tedbirinin
gereklerine uygun davranmas› halinde, kullanmak için uyuflturucu veya uyar›c› madde sat›n
almak, kabul etmek veya bulundurmak dolay›s›yla hakk›nda cezaya hükmolunmayacakt›r. 

Kiflinin hakk›nda uygulanan denetimli serbestlik tedbirinin de gereklerine uygun
davranmas› halinde, bu süre sonunda, hakk›nda aç›lm›fl olan kamu davas› ile ilgili olarak
mahkemece düflme karar› verilecektir.
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Kiflinin, kendisiyle ilgili olarak uygulanan tedavinin veya denetimli serbestlik tedbi¬ri¬nin
gereklerine uygun davranmamas› halinde, aç›lm›fl olan davaya devam olunarak hakk›nda 191
inci maddenin birinci f›kras› hükmüne istinaden cezaya hükmolunacakt›r.

Kifli hakk›nda cezaya hükmolunduktan sonra da tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmas›n›n yolu aç›k tutulmufltur.

Türk Ceza Kanununun 221 nci maddesine eklenen bir f›kra ile örgütlü suçlulukta, etkin
piflmanl›k hükümlerinden yararlanmaya s›n›rlama getirilmifltir.

Türk Ceza Kanununun 245 inci maddesine de bir f›kra eklenerek; bu maddenin birinci
f›kras›na giren fiillerle baflkas›na ait banka kart› veya kredi kart›n›n hukuka ayk›r› olarak
kullan›lmas› suretiyle haks›z bir menfaat elde edilmifl olmas› halinde malvarl›¤›na karfl›
ifllenen suçlara iliflkin etkin piflmanl›k hükümlerinin uygulanmas›na imkan tan›mak suretiyle
Anayasan›n eflitlik ilkesini güvence alt›na alan 10 uncu maddesine uygun bir düzenleme
yap›lmas› amaçlanm›flt›r.

-Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu Tasar›s›

Gümrük Müsteflarl›¤›nca haz›rlanan ve TBMM’deki komisyon çal›flmalar›na Daire
Baflkanl›¤›m›z›n da kat›l›m sa¤lad›¤› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanun Tasar›s›, TBMM Adalet
Komisyonunda görüflülerek kabul edilerek Genel Kurula sevk edilmifltir. 

Tasar›yla, yürürlükte bulunan Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu yeni Türk Ceza Kanununa
uyarlanmakta ve ekonomik suça ekonomik ceza anlay›fl›ndan ötede Tasar›da yer verilen baz›
suçlar için hapis cezalar› getirilmektedir.

-Tan›k Koruma Kanunu Tasar›s›

Adalet Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve gerek haz›rl›k sürecinde gerekse TBMM’deki komisyon
çal›flmalar›na Daire Baflkanl›¤›m›z›n da kat›l›m sa¤lad›¤› Tasar›da; haklar›nda koruma
tedbirleri al›nmas› gereken kifliler, bu tedbir kararlar›n›n hangi suçlarda al›naca¤›, tedbir
çeflitleri, bu tedbir kararlar›n›n hangi makam veya mercilerce al›naca¤›, bunlar›n uygulama
süresi ile ilgili hükümler yer almaktad›r.

Söz konusu Tasar› ile tan›k koruma biriminde görev yapan personel, bu Kanun kapsam›na
giren suçlara ait istihbaratta veya soruflturmada görev alan kolluk amir ve memurlar› ile di¤er
kamu görevlileri, bu suçlarda kullan›lan gizli soruflturmac›, bu Kanun kapsam›na giren
suçlar›n ortaya ç›kart›lmas›nda yard›mc› olan muhbirler ile bunlar›n yak›nlar› hakk›nda da
tan›k koruma tedbirlerinin uygulanabilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r. 

Tan›k Koruma Kanunu Tasar›s›, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilerek Genel Kurula
sevk edilmifltir.  

-Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baflkanl›¤› Merkez ve ‹l Birimleri
Kurulufl, Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i

Son y›llarda yaflanan ve Türk ceza adalet sisteminde köklü de¤ifliklikler getiren yeni
mevzuat (Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yenilenmesi, 4422 say›l› Ç›kar
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Amaçl› Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun yürürlükten kald›r›lmas› gibi) paralelinde ve
günümüzün de¤iflen flartlar› çerçevesinde Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire
Baflkanl›¤› Merkez ve ‹l Birimleri Kurulufl Görev ve Çal›flma Yönetmeli¤i de yeniden
düzenlenmifltir.

03.01.2006 tarihinde yürürlü¤e giren Yönetmelik ile Daire Baflkanl›¤› Merkez ve ‹l
Teflkilat›n›n özellikle operasyonel çal›flmalar› bulunan birimlerinin, yeni mevzuat
metinlerinde tan›mlanan suç türlerine göre örgütlenmesi sa¤lanm›flt›r. 

Baflkanl›k Merkez ve ‹l Birimlerinin görev paylafl›mlar›/alanlar› gözden geçirilerek,
sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi bak›m›ndan, bu birimlerin görev alanlar› daha net
ve aç›k bir biçimde ifade edilmifltir. 

Bu ba¤lamda; yönetim biliminin befl temel unsuru olan para, personel, yer, zaman ve
malzemenin kullan›m›nda optimum faydan›n sa¤lanaca¤› ve birimlerde çal›flan her personelin
bilgi, beceri ve deneyimini ortaya koyacak ve de art›racak bir yap›lanma modeline kavuflmas›
amaçlanm›flt›r. 

‹l Teflkilat› aç›s›ndan; önceki örgütlenme modelinde yaflanan s›k›nt›lar›n giderilmesi ve
hizmette etkinli¤in sa¤lanmas› amac›yla üç türlü örgütlenme modeli getirilmifltir:

1- ‹stanbul’da; Mali, Narkotik ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlükleri.

2- (80) ‹l Emniyet Müdürlü¤ü’nde; Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube
Müdürlü¤ü.

3- (31) ‹lçede; Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirli¤i.

-Emniyet Hizmetleri S›n›f› Mensuplar› Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Branfll›
Personel Yönergesi 

Emniyet Hizmetleri S›n›f› Mensuplar› Branfll› Personel Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik, 10.07.2006 tarihinde Bakanl›k Makam›n›n onay› ile yürürlü¤e
girmifltir.

Söz konusu Yönetmelikte düzenlenen branfltan ç›karmaya iliflkin hükümler çerçevesinde
Emniyet Hizmetleri S›n›f› Mensuplar› Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele Branfll›
Personel Yönergesinin de 10 uncu maddesi de¤ifltirilmifltir. Bu amaçla haz›rlanan Yönerge,
29.09.2006 tarihinde Genel Müdürlük Makam›n›n onay› ile yürürlü¤e girmifltir.


