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ÖNSÖZ

Küresel düzeyde bakıldığında örgütlü suçların; toplumların sosyal ve ekonomik menfa-
atlerine ciddi tehditler oluşturduğu, maksimum maddi kazanç ve güç elde etmek amacıyla 
her türlü yasadışı faaliyeti organize ettiği gözlenmektedir.   

Örgütlü suçluluğun ilgi alanında; uyuşturucu madde kaçakçılığı, yasadışı silah ticare-
ti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, organ ve doku kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, 
nükleer, radyoaktif madde ve tarihi eser kaçakçılığı, fikri mülkiyet hakları ihlalleri, kalpa-
zanlık, adam kaçırma, zorla çek-senet imzalatma, yolsuzluk, karapara aklama ve bilişim 
suçları gibi pek çok suç faaliyeti yer almaktadır. 

Kendi aralarında ittifaklar kurabilen suç örgütlerinin faaliyetlerindeki plan ve sürekli-
lik dikkat çekmektedir. Aslında, suçun planlı işlenmesi ve suç grubunun sürekliliği, orga-
nize suçu diğer suçlardan ayıran en önemli ölçüttür. Kendi içinde gevşek de olsa hiyerar-
şik bağlarla birbirine bağlı suç üyelerinin oluşturduğu bu kriminal yapılar, teknik bilgisi 
yüksek şahıslardan artan oranda faydalanmakta, bu kişilerin bilişim sistemleri, bankacılık 
ile adli ve idari konulardaki bilgi ve deneyimlerinden istifade etmektedir. 

Organize suçun ekonomi üzerindeki en önemli etkisi yolsuzluktur. Yolsuzluk temel-
de iki şekilde kriminal alana yansımaktadır. Birincisi kamusal kaynakların çok yüksek 
oranlarda suiistimal edildiği kamu alımları ve ihalelerinde yapılan yolsuzluklar, diğeri ise 
organize suç gruplarının elde ettikleri büyük miktarlardaki yasa dışı geliri aklama ve suç 
takibatından kaçabilme amacıyla başvurdukları yolsuzluk yöntemleridir. 

Her ne kadar uzun dönemdeki amaçları farklı olsa da, gerek terörist yapılanmaların ge-
rekse organize suç örgütlerinin yasadışı faaliyetlerini sürdürebilmesi, ellerindeki maddi güce 
bağlıdır.  Günümüzde terör grupları açısından yüksek kazanç olgusu, ideolojinin yanında 
diğer bir motive edici faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada, ulaştığı yüksek maddi 
kazanç nedeniyle yasadışı uyuşturucu ticareti ön plana çıkmaktadır. Uyuşturucu madde 
kaçakçılığı diğer birçok illegal faaliyetin finansman kaynağı olabilmektedir. Bu bağlamda, 
uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonları ile terörist faaliyetlerin içinde yer alan şahıslar ara-
sındaki bağlantıların, giderek daha fazla belirginleştiğini söylemek mümkündür.

Organize suçlara karşı mücadelenin iki ana boyutu bulunmaktadır. Bunların ilki olan 
önleyici tedbirler; organize suçluluğu besleyen ve büyüten idari, toplumsal ve ekonomik 
araçların maksimum oranda ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. Yasa koyucu makam, önle-
yici tedbirlerin alınmasında kilit role sahiptir. Organize suçun ortaya çıkmasına neden 
olan ya da işlenmesini kolaylaştıran hukuki ya da idari boşluklar, siyasi karar vericilerin 
belirleyici olduğu bir süreçte giderilmektedir. İkincisi ise; adli ve kolluk makamlarını ilgi-
lendiren yakalama ve etkisiz hale getirme boyutudur.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığımız bu suç türle-
riyle ulusal bazdaki mücadelesine aralıksız devam etmektedir. Ulusal sınırları aşan suç 
organizasyonlarına yönelik çalışmalarda ise mevcut uluslararası polisiye işbirliği meka-
nizmaları aktif olarak devreye sokulmaktadır. Bu kapsamda; uluslararası suç organizas-
yonlarının tüm iltisakları ile birlikte deşifre edilmesi amacıyla diğer ülkelerin uzman polis 
birimleriyle ortak operasyonel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 



Suç örgütlerinin çökertilmesi, ancak planlı ve uzun süren çalışmalar, üst düzey teknik 
donanım ve azimli ve eğitimli personel sayesinde mümkün olabilmektedir. Tüm bu gerek-
lerin sağlanması noktasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
(KOM), ülke genelinde ve uluslararası alanda görev sahası bakımından kilit bir fonksiyon 
üstlenmiş durumdadır.     

Ülke genelinde 5000’i aşkın çalışanı bulunan KOM, Merkezde KOM Daire Başkanlığı, 
illerde ise KOM Şubeleri şeklinde teşkilatlanmıştır. Görev anlayışının temelinde halkı-
mızın güvenliği ve ülke menfaatlerimizin korunması olan KOM Dairesi’nin mücadele 
faaliyetleri, suç dünyasında yaşanan değişimler ve ortaya çıkan yeni suç eğilimlerine karşı 
geliştirilen stratejik mücadele hedefleri doğrultusunda şekillenmektedir. 

Bilindiği gibi, suçların ortaya çıkarılmasını sağlayan kolluk birimlerinin, bu suçlardan 
kaynaklanan gelir ve malların araştırılması ile ilgili de görevleri bulunmaktadır. Özellikle 
örgütlü suçlara yönelik soruşturmalarda, polis açısından sadece suçla ilgili bilgilere değil 
aynı zamanda mali bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında temel gö-
revi suçla mücadele olan kolluğun mali soruşturmalara da aktif olarak katılması ve bu 
durumun kurumsallaşması aslında işin doğal gerekliliğidir.

2008 KOM Raporu, KOM birimlerinin kaçakçılık ve organize suçlara karşı bir yıllık 
mücadele faaliyetleri çerçevesinde şekillenen değerlendirme, tespit ve analizleri içermekte-
dir. 1994 yılından beri her yıl düzenli olarak yayınlanan KOM Raporu sayesinde, kaçak-
çılık ve organize suçlar alanında yaşanan değişim ve bunlara karşı ulusal veya uluslararası 
seviyede yapılan mücadele faaliyetleri, yurtiçinde ve yurtdışında ilgili çevrelerle payla-
şılmaktadır. Böylelikle KOM Raporu, ilgili kurum ve kuruluşların, örgütlü suç durumu 
hakkında birinci elden bilgilendirilmelerini sağlamış olmaktadır.

2008 yılı kapsamında Başkanlığımız görev sahası içinde yürütülen mücadele faaliyetle-
rine birer cümleyle değinecek olursak;

Önemli düzeyde ekipman ve personel tefrik edilen uyuşturucu ile mücadele faaliyet-
leri; arz ve talep boyutunu bir arada ele alan bir yaklaşımla 2008 yılında da yürütülmeye 
devam edilmiştir. Uluslararası uyuşturucu şebekelerine ve sokak satıcılarına karşı operas-
yonlar her an sürmektedir.  

Uyuşturucunun kullanım boyutu ile mücadelede KOM Daire Başkanlığı’na bağlı TU-
BİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) koordinesinde 
önemli adımlar atılmış ve atılmaya devam edilmektedir. Uyuşturucu ile mücadele strateji 
belgesi ve bu belgede ortaya konan hedefleri gerçekleştirmeye yönelik eylem planı bu biri-
min eşgüdümünde yürürlüğe girerek uygulanmasına başlanmıştır. TUBİM aynı zamanda 
uyuşturucu sorunuyla ilgili ulusal uyuşturucu politikasına yön veren bilimsel verileri ülke 
genelinde ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle derlemektedir. 

Geçen yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da, kamu ihalelerine fesat karıştıran birçok 
organizasyon ortaya çıkartılmıştır. Tüm yolsuzluk faaliyetlerine karşı sürdürülen kararlı 
mücadele aralıksız devam etmektedir. Sebep olduğu vergi kaybı nedeniyle ülke ekonomi-
sini büyük zararlara uğratan petrol ürünleri, çay, şeker ve sigara kaçakçılığına karşı alınan 
önlemlerin uygulamaya konulmasına kararlılıkla devam edilmektedir.



Mafya tipi suç örgütü olarak isimlendirilen suç gruplarının halkı tedirgin etmesine 
fırsat verilmemiş ve bunlara karşı sürdürülen planlı operasyonel çalışmalar ülke genelinde 
2008 yılında da devam etmiştir.

Bilişim suçlarıyla mücadelede kapsamında uluslararsı boyutu olan birçok önemli ope-
rasyona imza atılmıştır. Bu alanda uzman kolluk biriminin yanı sıra, halkımızın bilinç-
lendirilmesi ve özel sektörle ortak ya da sürekli temas halinde çalışılmasının da gerekli 
olduğunun altı çizilmelidir.

Eğitim konusuna geçen yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da büyük önem verilerek 
gerek ulusal gerekse uluslararası birçok eğitim programı TADOC Şube Müdürlüğümüz 
bünyesinde başarıyla uygulanmıştır.   

Yine eğitim faaliyetleri kapsamında değerlendirebileceğimiz narkotik, patlayıcı madde 
ya da asayiş köpeği yetiştirme faaliyetleri, bazı bölge ülkelerine bu konuda destek verecek 
şekilde genişletilerek yürütülmeye devam edilmiştir.  

Sınıraşan suç türleriyle mücadelede işbirliği kapsamında uluslararası nitelikteki bazı 
toplantılara ev sahipliği yapılırken birçok bölgesel ve uluslararası faaliyete de personeli-
mizce iştirak edilmiştir. Eşleştirme projeleri, TAIEX ve MATRA programları aracılığıyla 
organize suçlarla mücadelede AB ülkeleriyle uygulama ve mevzuat bakımından yakınlaş-
ma ve tecrübe paylaşımı faaliyetleri yürütülmüştür.  

2008 yılında diğer yıllarda olduğu gibi, mücadelede etkinliği sağlayacak hukuksal araç-
ların günün ihtiyaçlarına uygunluğunu sağlamak üzere yapılan mevzuat çalışmalarına ak-
tif katılım ve destek sağlanmıştır.

Başkanlığımızca yürütülen mücadele faaliyetlerinde elde edilen başarı, sadece yurtiçin-
de değil uluslararası alanda da yankı bulmaktadır. Örneğin, SECI Bölgesel Merkezi’nin, 
2007 yılı ve 2008 yılının ilk yarısında para ödülü ile ödüllendirdiği toplam 10 operasyonel 
çalışmadan 5 tanesi, ülkemizin aktif olarak yer aldığı operasyonel faaliyetlerdir. 

Dünyada en tehlikeli sayılan 4 bilişim suçlusundan 3’ü, KOM Daire Başkanlığı’nın 
yürüttüğü projeli çalışmalar neticesinde ele geçirilmiştir. Ayrıca, Başkanlığımızdan 1 per-
sonelimize Siber Suç Analiz Merkezi tarafından “2008 Siber Suç Mücadele Ödülü” veril-
miştir.

Bu vesileyle, kararlılıkla takip edilmesi gereken organize suçlarla mücadele sürecine, 
polisiye anlamda çok önemli katkıları ve olumlu tesirleri olan KOM birimlerimize, azimli 
ve sebatkâr çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Ayrıca bili-
yorum ki, KOM personeli bu mücadeleye sadece emeğini değil yüreğini de koymuştur.

Çalışmalarınızın aynı kararlılıkla  bundan sonra da devam etmesini diliyorum.

Ahmet PEK
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Daire Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü
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Narkotik
Suçlar

1. GENEL DEĞERLENDİRME1

Narkotik suçlarla mücadele, uyuşturucu madde ka-
çakçılığı yapan suç organizasyonlarının devamlı surette 
geliştirdikleri yeni yol ve yöntemleri deşifre ve bertaraf 
edebilmek için çok dinamik bir yapı ve anlayış içerisinde 
sürdürülmelidir. Bu bağlamda ülke olarak hedefimiz, bir 
önceki yıl içerisinde uyuşturucu ile mücadelede elde edilen 
sonuçları çıta olarak kabul edip, bu çıtayı daha da yukarı 
taşımaktır. 

Ülkemiz, bir yandan içerisinde bulunduğu coğrafyanın 
bir takım sosyal, ekonomik ve kültürel avantajlarından 
faydalanırken, diğer yandan özellikle afyon ve türevle-
ri, sentetik uyuşturucular ve uyuşturucuların üretiminde 
kullanılan ara kimyasalların kaçakçılığını yapan suç örgüt-
lerinin ülkemize yönelik veya ülkemiz üzerinden gerçek-
leştirdikleri uyuşturucu faaliyetlerinden olumsuz yönde 
etkilenmektedir. 

Afganistan 2008 yılında dünya afyon üretiminin                   
% 93’ünü tek başına gerçekleştirmiştir. Bu durum, gelenek-
sel üretim merkezleri ile tüketimin oldukça yoğun olduğu 
Avrupa ülkeleri arasında en çok kullanılan güzergâhlardan 
birisi olan Balkan Rotası üzerinde bulunan ülkemizin, 
özellikle Afganistan kaynaklı uyuşturucu maddelerin ka-
çakçılığı konusunda maruz kaldığı tehlikeyi çok net olarak 
ortaya koymaktadır. 

Uyuşturucu ile mücadelede başarılı olabilmenin en 
önemli şartlarından biri, karşı karşıya kalınan potansiyel 
tehlikelerin iyi analiz edilerek, doğru tedbirlerin alınıp 
başarıyla uygulanmasıdır. Bu doğrultuda, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca, 
ülkemizdeki uyuşturucu sorunu en ince unsurlarına ve de-
taylarına kadar değerlendirilmekte ve gelişen şartları karşı-
layacak stratejiler belirlenerek hayata geçirilmektedir. 

Esas itibariyle, ülkemizi transit olarak etkileyen ve tü-
ketim için ülkemize ithal edilen uyuşturucu maddelere 
karşı verilen mücadele, farklı temeller üzerinde yapılmak-
tadır. Ülkemizi transit boyutuyla etkileyen uyuşturucu 
maddelerle mücadele açısından, uluslararası işbirliği ve 
koordinasyon büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda,  
1 Bu kısım, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2008 Dünya 
Uyuşturucu Raporu ve Afganistan Afyon Araştırması’ndan derlenen bil-
gilerden ve Ülkemiz tespitlerinden oluşmaktadır. 
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uyuşturucu ile mücadelede her bakımından yüksek bir kapasiteye sahip olan ülkemiz, 
bölge ülkelerine gerek doğrudan bilgi paylaşımı gerekse eğitim faaliyetleri yoluyla önemli 
katkılar sağlamaktadır.

Bu doğrultuda ülkemiz, 2006 yılı sonu itibariyle uluslararası işbirliği ve oluşan yeni ve 
güncel trendler konusunda bölgede inisiyatifi ele almıştır. Geçen süre içerisinde, Ukrayna, 
Azerbaycan, Romanya, Türkmenistan ve Kazakistan ülkeleri ile 10 ayrı müşterek operas-
yon yapılmış, bu operasyonlarda toplam 1.046 kg eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bu faali-
yetlerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye sınıraşan organize uyuşturucu madde kaçakçılığı 
ile mücadelede son derece önemli bir yeri olan uluslararası işbirliği konusunda, üzerine 
düşen görevi layıkıyla yerine getirmekte ve operasyonel bilgi paylaşımı konusunda sami-
mi olduğunu tüm dünyaya göstermektedir. 

Bu operasyonlar, bölge ülkeleriyle ülkemiz arasında güven tesis edilmesi bakımından 
son derece önemlidir. Bölgedeki hemen hemen hiçbir ülkenin, herhangi bir uluslararası 
kuruluşun desteği olmadan bu bölgede ortak bir operasyon yapması söz konusu değilken, 
ülkemizin bu şekilde ve bu boyutta operasyonlar gerçekleştirmesi, uluslararası işbirliği 
konusunda tüm dünya ülkelerine örnek teşkil edecek son derece önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bu operasyonlar sonrasında, bölge ülkelerinde, uluslararası polisiye işbirliği ve operas-
yonel bilgi paylaşımının önemi ve gerekliliği artık çok daha fazla telaffuz edilir ve önem 
atfedilir hale gelmiştir. Bu durum ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi kuruluşların uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
ile mücadele çerçevesinde Orta Asya ülkelerine daha fazla önem göstermelerine vesile 
olmuştur. Ayrıca, herhangi bir ülke ile yapılan ortak bir çalışmanın, iki ülke arasındaki 
iletişim kanallarını geliştirdiği, karşılıklı güveni artırdığı, karşılaşılan stratejik ve operas-
yonel aksaklıkların görülmesini sağladığı, aynı zamanda da her iki ülkeye ciddi tecrübeler 
kazandırdığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim bugün ülkemizden bu ülkelere doğru 
gerçekleşen bilgi aktarımı, gelecekte söz konusu ülkelerin yürüttükleri tahkikatlarda ül-
kemiz bağlantılarını tespit etmeleri halinde tesis edilen karşılıklı güven, işbirliği ve payla-
şım mekanizmaları sayesinde bu bilgileri tereddütsüz olarak ülkemizle paylaşmalarını ve 
beraberinde müşterek çalışmaların yürütülmesini sağlayacaktır.

Öte yandan, gerçekleştirilen bu operasyonlar neticesinde, varlığı kabul edilen ancak 
suç örgütlerince yeterince aktif olarak kullanıldığı tespit ve teyit edilemeyen Kuzey Ka-
radeniz Rotası’nın da, Balkan Rotasının bir alternatifi olarak tercih edildiği ve etkin bir 
şekilde kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Böylece, afyon ve türevleri uyuşturucu maddelerin 
Avrupa’ya gerçekleştirilen kaçakçılığında dikkatler, odaklanılan tek rota olan Balkan Ro-
tası üzerinden kısmen Kuzey Karadeniz Rotasına çevrilmiş ve bu durum uluslararası top-
lantılarda ve raporlarda açıkça gündeme getirilmeye başlanmıştır.

Afganistan’daki haşhaş ekim alanları 2008 yılında 2007 yılına göre % % 19, afyon üreti-
mi ise % 6 (2007: 8.200 ton, 2008: 7.700 ton) oranında azalmıştır. Afganistan’da 2007 yılın-
da haşhaş ekimi yapılmayan eyalet sayısı 13 iken bu rakam 2008 yılında 18’e çıkmıştır. 

2007 yılında ise, Güney Doğu Asya’daki afyon üretiminde 6 yıl üst üste görülen düşü-
şün ardından ilk defa artış görülmüştür. Güney Doğu Asya’daki afyon üretimi 2006 yılına 
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oranla % 22 artmıştır. Myanmar’da ise artış % 29 olmuştur. 

Avrupa, Yakın ve Orta Doğu ile Afrika pazarlarındaki afyon ve türevleri uyuşturucu 
maddeler Afganistan’dan, Asya pazarındakiler Myanmar’dan, Kuzey ve Güney Amerika 
pazarlarındakiler ise Meksika ve Kolombiya’dan sağlanmaktadır. 

Afyon ve türevleri uyuşturucu maddeler, bağımlılık tedavisi bakımından en çok sorun 
olan maddeler olmaya devam etmektedir. Bu maddelere olan talebin, -dünya genelinde 
aynı kalsa da- Afganistan’a komşu olan ülkelerde ve Doğu ve Güney Afrika ülkelerinde 
arttığı görülmektedir. 

Afyon ve türevleri uyuşturucu maddelerin ka-
çakçılığı ile mücadeledeki genel tabloya bakıldı-
ğında; Türkiye’nin uluslararası işbirliği konusun-
da her türlü kaygıdan uzak ve samimi bir şekil-
de gayret gösterdiği ve uyuşturucuyla mücadele 
kapasitesini sürekli olarak artırdığı çok net bir 
şekilde görülmektedir. Bu durumun en bariz gös-
tergesi, yukarıda da bahsedildiği üzere, bölge ül-
keleri ile gerçekleştirilen bilgi paylaşımı ve ortak 
operasyonların yanında, yakalanan uyuşturucu 
madde miktarları ve gerçekleştirilen operasyon 
sayısındaki artıştır. 2007 yılında ülkemizde ele geçirilen eroin miktarı 13,2 ton olup, bu 
rakam tüm 27 AB ülkesi için sadece 7,5 tondur. 2008 yılında ele geçirilen eroin miktarı 
15 tonu aşarken son 3 yılın ortalaması ise 13 tona ulaşmıştır. Benzer şekilde, 2005 yılında 
yapılan 637 eroin operasyonu 2007 yılında 1.100’e, 2008 yılında ise 1.407’ye çıkmıştır. Bu 
anlamda operasyon sayısındaki artış da son derece dikkat çekicidir. 

Çarpıcı olan bir diğer husus ise, Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarındaki artışa kar-
şın, asıl tüketim yeri olan Avrupa bölgesinde yakalanan eroin maddesi miktarında görülen 
azalmadır. Bu durumun nedenlerinden birinin, Türkiye’nin uyuşturucu madde kaçakçılı-
ğını önleme konusundaki üstün gayretlerinin, Avrupa ülkelerine yönelik gerçekleştirilen 
eroin kaçakçılığı  akışına set oluşturması olduğu değerlendirilmektedir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları, ülkemizde ele geçirilen eroin maddesi 
miktarının Afganistan’daki üretim miktarlarındaki artış ya da azalmaya bağlı olmadığına 
işaret etmektedir. Nitekim 2002 yılından itibaren, -Afganistan’daki haşhaş ekim alanları 
ve afyon üretimindeki artış veya azalmalardan bağımsız olarak- ülkemizde her yıl ele 
geçirilen eroin maddesi miktarında sürekli ve istikrarlı bir artışın olduğu görülmekte-
dir. Afganistan’daki haşhaş ekim alanları ve afyon üretimi 2008 yılında 2007 yılına göre 
azalmış ve buna paralel olarak Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) 
tarafından potansiyel eroin üretiminde de bir düşüş öngörülmüştür. Ancak ülkemizde ele 
geçirilen eroin miktarındaki artış 2008 yılında da devam etmiştir. 2007 yılına oranla 2008 
yılındaki artış % 16,8 olmuştur.

Uyuşturucu ile mücadele kapasitesindeki artış, operasyonların başarısına da doğrudan 
etki etmektedir. Özellikle eroin kaçakçılığı yapan ve uluslararası alanda faaliyet göste-
ren organize suç gruplarına yönelik yapılan operasyonlarda elde edilen sonuçlar oldukça 
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dikkat çekicidir. 2006 yılında, eroin kaçakçılığına karşı yapılan 47 operasyonda, 2.633 kg 
eroin ile birlikte 508 kişi yakalanmıştır. Bu rakam 2007 yılında 83 operasyonda  3.826 kg 
eroin  maddesiyle birlikte 732 kişinin yakalaması şeklinde olmuştur. Bu iki yılda ulusla-
rarası alanda faaliyet gösteren toplam 130 uyuşturucu suç örgütü tamamen çökertilirken 
her bir operasyonda ortalama 50 kg eroin  ile birlikte 10 kişinin yakalanması sağlanmış-
tır. Söz konusu operasyonların önemi ve rakamların büyüklüğü; 2006 yılında İsveç’te 
103 kg, Romanya’da 32 kg, Almanya’da 879 kg, Belçika’da 176 kg ve Portekiz’de 144 kg 
eroin maddesi yakalamalarıyla kıyaslandığında daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı yıl sadece 
Türkiye’de 10.312 kg eroin ele geçirilirken Rusya Federasyonu dahil tüm Avrupa’nın 
eroin yakalaması 12.636 kg olmuştur.  Bu veri, Türkiye’de uyuşturucu ile mücadelenin 
kolluk birimlerinin üstün gayretleri sonucu  yapıldığının bir göstergesidir. 

Diğer taraftan, KOM Daire Başkanlığı olarak afyon ve türevleri uyuşturucu maddeler-
le mücadele çerçevesinde, UNODC ve AGİT gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde 
düzenlenen toplantı, eğitim, seminer ve projeli çalışma faaliyetlerine katkı sağlanmakta-
dır. Bu çerçevede, 2008 yılı içerisinde UNODC tarafından başlatılan ve eroin üretimin-
de kullanılan asetik anhidrit maddesinin Afganistan’a girişini engellemek için planlanan                 
TARCET Operasyonu, destek verilen önemli uygulamalardan biri olmuştur. Bu kapsam-
da ülkemiz Türkmenistan ile eşleşmiş, KOM Daire Başkanlığı ve Gümrükler Muhafaza 
Genel Müdürlüğü’nden katılan uzmanlar söz konusu ülkenin ilgili kurumlarına uygula-
malı eğitim vermek üzere 3 ayrı ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu faaliyet, ülke olarak sahip 
olunan bilgi ve birikimin mümkün olduğunca ilgili Türkmen Birimlerine aktarılması su-
retiyle iki ülke arasındaki işbirliği ve güvenin arttırılmasına vesile olmuştur.       

2008 yılına kadar, afyon ve türevleri uyuşturucu maddeler ülkemize yaklaşık % 91 
oranında eroin formunda girmekte iken, bu oran 2008 yılında, ortalama % 96’lara çıkmış-
tır. Öte yandan 2008 yılında yakalanan afyon ve morfin miktarında bir düşüş görülmüş-
tür. Bu durumun en önemli nedenlerinden birinin, -2007 yılında ikili güvenlik işbirliği 
çerçevesinde İran’a yapılan ziyaret esnasında İran uyuşturucu ile mücadele birimlerinin 
üst düzey yetkililerin de ifade ettikleri üzere- İran-Türkiye sınırının İran tarafında kalan, 
ancak PKK terör örgütünün bir kolu olarak İran topraklarında faaliyet gösteren PJAK’ın 
kontrolü altında bulunan bölgelerde eroin üretiminin söz konusu olması ve üretilen bu 
eroinin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gönderilmesi olduğu değerlendirilmektedir. 
Öte yandan ülkemizde 2008 yılı içerisinde eroin üretilen veya rafine edilen herhangi bir 
imalathane tespit edilememiştir.

Esrar; ekim yaygınlığı, üretim miktarı ve kullanıcı sayısı bakımından dünya yasadışı 
uyuşturucu pazarında en yoğun olarak görülen uyuşturucu olmaya devam etmektedir. 
Esrar üretimi, Dünya genelinde 172 ülkede resmi olarak tespit edilmiştir. 

Global esrar üretimi, 2004 yılında 45.000, 2005 yılında 42.000 ve 2006 yılında 41.400 ton 
olarak tahmin edilmektedir. Esrar üretip ihraç eden ülke sayısı, Nijerya, Gana ve Fas gibi bir-
kaç Afrika ülkesi ile Afganistan, Pakistan ve Kazakistan gibi birkaç Asya ülkesi ile sınırlıdır. 

2004 ile 2006 yılları arasındaki bölgesel değişimler, Fas’taki üretimin ve ihracın azalma-
sına rağmen, Avrupa’daki esrar üretiminin arttığına işaret etmektedir. Öte yandan ABD 
ve Kanada’da esrar ekimine karşı verilen başarılı mücadele, yüksek tetrahydrocannabinol 
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(THC) oranına sahip kenevir bitkilerinin, ev gibi kapalı ortamlarda gizlice yetiştirilmesi 
sonucunu doğurmuştur. ABD pazarındaki esrarın THC oranı 1999 ile 2006 arasında or-
talama % 4,6’dan % 8,8’e çıkmıştır. Afganistan’daki esrar ekimi ise, 2005 yılında 30.000, 
2006 yılında 50.000 ve 2007 yılında 70.000 hektar olarak gerçekleşmiştir. 

2004 yılında 7.500 ton, 2005 yılında 6.600 ton olarak gerçekleşen global toz esrar üreti-
mi düzenli bir azalış göstererek 2006 yılında 6.000 ton seviyesine inmiştir. 

2006 yılındaki esrar yakalamalarının % 58’i Kuzey Amerika’da gerçekleşmiştir. 
Meksika’da 1.893 ton, ABD’de 1.139 ton esrar yakalanmıştır. Bu durum 2005 yakalama-
ları ile hemen hemen aynı iken 2004 yılına oranla % 8 daha azdır. Toz esrar yakalamaları 
ise 2004-2006 döneminde % 30 azalma göstermiştir. 

UNODC, 2006 yılında dünya genelinde 166 milyon insanın (15-64 yaş arası nüfusun       
% 3,9’u) esrar kullandığını tahmin etmektedir. En yaygın esrar kullanımının, 15-64 yaş 
arası nüfusun % 14,5’ine denk gelen Okyanusya bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bunu 
sırasıyla % 10,5 ile Kuzey Amerika ve % 8 ile Afrika takip etmektedir. 

Dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de en çok üretilen ve tüketilen 
uyuşturucu esrardır. Esrar maddesi, ülkemizde tüketime yönelik olarak üretilen yegane 
uyuşturucu türüdür. 2008 yılında ülkemiz genelinde ele geçirilen esrar maddesi miktarı 
31.843 kg’dan 39.141 kg’a çıkarak % 23 oranında artmıştır. Esrar yakalamalarıyla ilgili en 
dikkat çekici gelişme, polis bölgesinde yaşanmıştır. İl KOM Birimlerimizin yoğun çaba-
ları neticesinde 2008 yılında polis bölgesinde ele geçirilen esrar maddesi 20 tonu aşarak 
20.575 kg’a ulaşmıştır. Bu rakam bir önceki seneye göre % 53 civarında bir artışı göster-
mektedir. Polis bölgesinde ele geçirilen esrar maddesinin % 22’sine denk gelen 4.685 kg’ı 
toz esrar formunda ele geçirilmiştir. Geri kalan kısım ise ülkemizde tüketim için tercih 
edilen form olan kubar esrar formunda ele geçirilmiştir. Bölgemizdeki duruma bakıldığın-
da, Ülkemizin doğusunda yer alan İran ve daha ötede bulunan Pakistan ve Afganistan’da 
tüketim için daha çok toz esrar tercih edilmekte olup, bu bölgedeki toz esrar üretimi gün 
geçtikçe daha tehditkâr hale gelmektedir. Aynı şekilde Orta ve Batı  Avrupa ülkelerinde 
de daha çok toz esrar maddesi tercih edilmektedir.    

Kolombiya, Bolivya ve Peru’daki toplam koka ekimi 2007 yılında % 16 artarak 181.600 
hektara ulaşmıştır. Kolombiya’da koka ekim alanı % 27, Bolivya’da % 5, Peru’da da % 4 
oranında bir artış göstermiştir. 2007 yılındaki potansiyel kokain üretimi 2006 yılına göre 
10 tonluk bir artışla 994 ton olarak hesaplanmaktadır. Kolombiya, dünya geneli kokain 
üretiminin % 55’ini tek başına gerçekleştirmektedir. 2007 yılında üretilen toplam kokai-
nin 600 tonu Kolombiya tarafından üretilmiştir.

Kokain pazarı büyük oranda Amerika kıtasında yer almaktadır. Ancak kokain kul-
lanımı Kuzey Amerika’da azalmakta iken Güney Amerika’da artmaktadır. Ayrıca Batı 
Afrika’daki en son yakalama ve kullanıcı sayıları, kokainin Orta ve Batı Avrupa’ya kaçak-
çılığında yeni güzergâhlar oluştuğunu göstermektedir. 

Kokain maddesi, ülkemize büyük ölçüde iç tüketime yönelik olarak getirilmektedir. 
Özellikle son 2 yılda Atatürk Havalimanı’nda yakalanan kokain kuryelerinin sayısında 
bir artış görülmüştür. 
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Ülkemizde 2008 yılında tek seferde yüksek miktarda kokain yakalaması gerçekleşme-
miş olup, yakalama miktarında da bir önceki yıla oranla ciddi bir fark söz konusu olma-
mıştır. 2008 yılında toplam 105 kg kokain yakalanmış olup 2007 yılına kıyasla % 10’luk 
bir azalma olmuştur. Buna karşılık, 2008 yılında başta Atatürk Havalimanı olmak üzere 
havalimanlarımızda gerçekleştirilen 39 kurye operasyonunda toplam 60 kg kokain mad-
desi ele geçirilmiştir. Bu miktar 2008 yılında ülke genelinde yakalanan toplam kokain 
miktarının % 57’sini oluşturmaktadır. Bu durum, ülkemize kokain girişinin büyük oran-
da uluslararası havalimanlarımızdan yapıldığının bir göstergesidir. 

Kokain kuryeleri ile ilgili olarak yapılan incelemelerde göze çarpan en önemli husus, 
büyük çoğunluğunun Afrika ülkeleri vatandaşı olmaları ve kokaini çoğunlukla Avrupa 
aktarmalı uçuşlarla ülkemize sokmaya çalışmalarıdır. Bu uyuşturucu maddenin nakledil-
mesinde ise genellikle içerisine kokain yerleştirilmiş kapsüllerin yutulması suretiyle vücut 
içerisinde taşınması yönteminin kullanıldığı görülmektedir. 

Genel olarak toz formunda ülkemize getirilen kokain maddesi daha sonra çeşitli yön-
temlerle ülke içerisinde dağıtılmaktadır. İl birimlerimizce ülke içi uyuşturucu şebekeleri-
ne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlardan, ele geçirilen kokainin genellikle toz 
ve “crack” (taş) olarak adlandırılan kokain formunda olduğu tespit edilmiştir.

2008 yılında 21 ilimiz kokain operasyonu gerçekleştirmiştir. Kokain maddesinin genel 
olarak İstanbul’dan başlamak suretiyle her sene milyonlarca turist tarafından tercih edilen 
Ege ve Akdeniz sahil şeridinden Şanlıurfa’ya kadar uzanan bölgede ele geçirildiği görül-
mektedir. Bununla birlikte Malatya, Diyarbakır ve Bingöl gibi doğu illerimiz ile Trabzon 
ve Samsun gibi Karadeniz kıyısında bulunan, ancak diğer illerden farklı olarak gerek yük-
sek eğitim için tercih edilen gerekse turistik amaçla ziyaret edilen illerimizde de kokain 
talebinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ülkemize yönelik olarak yapılan kokain kaçakçılığı ile mücadelede, kokainin Avrupa’ya 
girdiği ülkeler başta olmak üzere, doğrudan kaçakçılığının yapılabildiği ve Avrupa’ya çı-
kış noktası olarak bilinen Venezuella ve Nijerya gibi ülkeler ile ortak çalışma yapmak 
son derece önemlidir. Zira Aralık 2008’de İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon ne-
ticesinde şampuan kutularının içerisine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen 3 kg sıvı kokain 
yakalaması; doğrudan kaynak ülke olan Venezuella’dan gelmesi bakımından, kokain ka-
çakçılığı yapan uluslararası organizasyonların deniz aşırı kıtalar arasında bile faaliyet gös-
terebildiklerini, zula yöntemi bakımından ise bu işin ne kadar profesyonelce yapıldığını 
göstermektedir.    

Amfetamin tipi uyarıcıların (ATS) yıllık üretimi 2000 yılından itibaren 450-500 ton 
civarında olmuştur. 2007 yılında ise, global ATS üretimi 494 ton olarak değerlendirilmek-
tedir. 

Genel olarak Avrupa’da üretilen amfetamin, sentetik uyarıcılar kategorisinde yer alan ana 
uyuşturucu madde olup, en eski, en iyi bilinen ve bu grupta en çok kullanılan maddedir. 

Ecstasy çoğunlukla Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya bölgesinde üretilmek-
te, ancak yer yer Doğu ve Güney Doğu Asya’da da üretim görülmektedir. 2005 yılında 
113, 2006 yılında 103 ton Ecstasy üretimi gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
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Metamfetamin çoğunlukla, ara kimyasal maddelere erişimin nispeten daha kolay ol-
duğu, aynı zamanda talebin de yüksek olduğu Doğu ve Güney Doğu Asya ile Kuzey 
Amerika ve Okyanusya bölgesinde üretilmektedir. 2006 yılında üretilen amfetamin grubu 
uyuşturucuların % 68’ini metamfetamin oluşturmaktadır. 2005 yılında 278 ton olan me-
tamfetamin üretimi 2006 yılında 267 tona düşmüştür.

2004 yılında ele geçirilen yasa dışı ATS üretim laboratuarı sayısı 18.639 iken, bu sayı 
2006 yılında 8.245’e kadar düşmüştür. Ancak amfetamin üretiminde bu düşüşle orantılı 
bir azalma olmamıştır.

2006 yılı ATS yakalamaları dünya genelinde 47,6 ton olarak gerçekleşmiştir. Captagon 
yakalamaları da dahil edildiğinde ATS yakalamaları tüm dünya genelinde % 2 artış gös-
termiştir.

ATS yapımında kullanılan ara kimyasallar genelde Güney, Doğu ve Güney Doğu Asya 
ülkelerinde üretilmekte ve kaçakçılığı da bu ülkeler üzerinden yapılmaktadır.  

Dünya genelinde 24,7 milyon kişi (15-64 yaş arası nüfusun % 0.6’sı) amfetamin türü 
uyuşturucuları kullanmaktadır. Ecstasy kullanıcıları ise, 15-64 yaş arası nüfusun % 0,2’sine 
denk gelen 9 milyon kişi olarak hesaplanmaktadır. Amfetamin kullanıcı grubunun % 
55’ini oluşturan yaklaşık 14 milyon kişi Asya’da bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu, 
Doğu ve Güney Doğu Asya’daki metamfetamin kullanıcılarıdır. Kuzey Amerika’daki am-
fetamin kullanıcıları, dünya genelinin % 15’ini teşkil eden 3,7 milyon kişidir. Avrupa’daki 
kullanıcı sayısı ise 2,7 milyon kişi ile dünya genelinin % 10’udur. 

Sentetik uyuşturucu maddelerden ecstasy maddesi kullanım, captagon maddesi ise tran-
sit boyutuyla ülkemizi olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemizde ecstasy maddesine olan 
talebin 2008 yılında da devam ettiği görülmüştür. Üretimle birlikte tüketimin de yoğun 
olarak gerçekleştiği Avrupa’da ecstasy yakalamalarında kademeli olarak bir düşüş söz ko-
nusudur. Ülkemizdeki ecstasy yakalamalarına bakıldığında ise, 2005 yılında en yüksek 
seviyeye ulaştığı görülmektedir. 2005 yılında ele geçirilen 1.748.796 adet ecstasy yaka-
lamasıyla Türkiye, Avrupa’da ecstasy yakalamasında ana üretici ülke olan Hollanda ve 
başlıca tüketici ülkelerden olan İngiltere’nin ardından 3. sıradadır. 

Türkiye’nin ecstasy yakalamasında, Almanya, Fransa, Danimarka ve Belçika gibi tü-
ketimin çok olduğu hatta yer yer üretimin de söz konusu olduğu birçok Avrupa ülkesi-
ni geride bırakması, uyuşturucu ile mücadeledeki yüksek kapasiteyi gösteren en önemli 
göstergelerinden birisidir. Diğer taraftan bu durum, Türkiye’nin eroin yakalamasındaki 
başarısının tesadüfen ya da afyon üretimindeki artışla doğrudan ilgili olmadığının, başarı-
nın tamamen kolluk kuvvetlerinin üstün ve özverili gayretlerinin bir neticesi olduğunun 
en somut delilidir.  

2008 yılında 65 ilimizde ecstasy yakalaması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizi kullanım 
boyutuyla etkileyen ecstasy maddesi genellikle ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik 
yapılan operasyonlarda ele geçirilmektedir. Bu durum, ecstasy’nin ülkemiz genelinde ne 
kadar yaygın olarak bulunduğuna işaret etmektedir. 

2008 yılındaki ecstasy ile ilgili dikkat çekici diğer bir husus ise; içerdiği aktif madde-
si mCPP (meta-chlorophenylpiperazine) olarak bilinen ve ülkemizde henüz uyuşturucu 
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olarak değerlendirilmeyen bir madde olan, do-
layısıyla da “sahte ecstasy” olarak nitelendirilen 
hapların yakalama miktarlarındaki artıştır. 2008 
yılında ülkemizde 572 operasyonda 1.041.111 adet 
ecstasy hap ele geçirilirken sadece 3 operasyonda 
toplam 520.000 adet sahte ecstasy ele geçirilmiştir. 
Bu durum, ülkemize ecstasy sokan uyuşturucu 
organizasyonlarının ülkemizdeki yasal mevzuatı 
yakından takip ettiklerini, yasak madde içerme-
yen hapları ecstasy formunda ülkemize sokarak 

gelir elde ettiklerini, ancak diğer taraftan yakalandıkları takdirde yasal boşluktan istifade 
ederek ceza almaktan kurtulduklarını göstermektedir. 

Çoğunlukla Arap ve Orta Doğu ülkeleri tarafından tüketilen captagon maddesi, daha 
çok Doğu Avrupa ülkelerinde üretilmekte ve ülkemizi transit boyutuyla etkilemektedir. 
Captagon maddesinin kaçakçılığının artış eğilimine girdiği 2006 yılından itibaren ülke-
mizde önemli tedbirler alınmış olup, bu sayede çok sayıda captagon maddesi ele geçiril-
miştir. 

Ülkemizde tespit edilen captagon üretim yerlerinin, captagon üretiminin tüm safhala-
rını kapsayacak boyutta olmadığı, ülkemize çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerinden toz 
halde getirilen amfetamin maddesinin tablet haline getirildiği  “tablet basım ünitesi” şek-
linde olduğu tespit edilmiştir.  

Captagon üretiminin önlenmesine yönelik olarak; narkotik birimlerimizin göstermiş 
olduğu kararlı mücadele neticesiyle suç örgütlerinin captagon üretimini Suriye’ye kaydır-
dığı, yürütülen tahkikat ve operasyonlardan anlaşılmıştır. Bu çerçevede, 2007 yılında 1 
tablet basım ünitesi ele geçirilirken 2008 yılında herhangi bir ünite tespit edilememiştir. 

2008 yılında, captagonun üretildiği ülkelerden biri olan Bulgaristan ve başlıca tüketim 
yerlerinden biri olan Suudi Arabistan ile işbirliği üst seviyeye çıkartılmıştır. Bu işbirliği 
ve ortak çalışmalar neticesinde, Adana ilinde gerçekleştirilen bir operasyonda yaklaşık 2,1 
milyon adet captagon tablet ele geçirilmiştir. 

Söz konusu operasyonla, suç organizasyonlarının son dönemde aktif olarak kullan-
makta oldukları yeni bir captagon kaçakçılığı rotası da ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni olu-
şumda; Suriye’de üretilen captagon maddesi, ilk olarak “sırtçılık” yöntemiyle sınırdan ille-
gal olarak ülkemize sokulmakta, ardından Kilis, Gaziantep, Hatay veya Adana gibi Suriye 
sınırına yakın illerde yasal yük arasına zula yapılmak suretiyle, kara veya deniz yoluyla 
başta Suudi Arabistan olmak üzere diğer Ortadoğu ve Arap ülkelerine gönderilmektedir.  

Ülkemizde, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan suç örgütlerine karşı yü-
rütülen mücadeleyle birlikte, vatandaşımızı hedef alan “ülke içi uyuşturucu şebekeleri” 
veya “uyuşturucu sokak satıcıları” olarak adlandırılan çetelere karşı da son derece kararlı 
ve azimli bir mücadele yürütülmektedir. Bu durum, ülkemizi transit veya hedef ülke bo-
yutuyla etkileyen farklı uyuşturucu türlerine karşı farklı stratejiler uygulamak suretiyle 
yürütülen “rasyonel mücadelenin” bir sonucudur. 
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İç tüketim için ülkemize sokulan veya ülkemizde tüketilmek amacıyla üretilen uyuştu-
rucu maddelerin yurt içindeki dağıtım ve satışını yapan ülke içi uyuşturucu şebekelerine 
yönelik profesyonel çalışmalar, 2005 yılı sonundaki Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 
Toplantısında alınan stratejik bir karar doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Bu stratejik 
kararın alınmasındaki en önemli etken, illerimizin tamamının ülke içerisindeki muhte-
mel afyon ve türevleri uyuşturucu maddeler güzergâhında bulunmamasına karşın, hemen 
hemen hepsinin özellikle esrar ve ecstasy maddesi bakımından potansiyel satıcı ve tüketi-
cilere sahip olduğunun değerlendirilmesidir. 

Geçtiğimiz son 3 yıl içerisinde, uyuşturucu sokak çetelerine karşı gerçekleştirilen plan-
lı ve projeli çalışmalarda elde edilen başarılar, bu hususta KOM Daire Başkanlığı olarak 
gösterdiğimiz hassasiyeti doğrular ve destekler mahiyettedir. Ülke içi uyuşturucu şebeke-
lerine karşı, son 3 yılda tüm illerimizde en az bir projeli operasyon gerçekleştirilmiştir. 

Bu çerçevede, 2006 yılında 54 ilimizde 200, 2007 yılında 66 ilimizde 444 ve 2008 yılında 
ise 73 ilimizde 429 projeli operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda uyuşturucu 
satıcısı olduğu ortaya çıkartılan 6.894 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Böylece 
ülkemiz insanını, bilhassa gençlerimizi ve öğrencilerimizi hedef alarak onları uyuşturucu 
kullanmaya yönlendiren ülke içi uyuşturucu şebekelerine büyük bir darbe vurulmuştur. 
Ayrıca, asayişe müessir farklı birçok suçtan sabıkası olan bu şahısların tutuklanması, top-
lum düzeninin sağlanması ve korunması açısından da önemli bir katkı sağlamıştır. 

Her platformda ısrarla üzerinde durduğumuz ve vurguladığımız, PKK/Kongra-Gel te-
rör örgütünün uyuşturucu ile olan bağlantısı 2008 yılı içerisinde ABD tarafından da teyit 
edilmiştir. PKK/Kongra-Gel terör örgütünün, ABD Başkanlığınca her yıl yapılan ve Ma-
yıs 2008 tarihinde dokuzuncusu gerçekleştirilen “Uyuşturucu Kaçakçılarının Değerlendiril-
mesi” sonrasında; “Yabancı Uyuşturucu Kaçakçılarını Belirleme Yasası”nda (Kingpin Act) 
belirtilen müeyyidelere konu olacak 3 organizasyondan birisi olarak, uyuşturucu madde 
kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu ve bu faaliyetlerden örgütün devamı ve terörist ey-
lemleri için finansman sağladığı resmen tescil edilmiştir. 

Kasım 1999’da yürürlüğe giren Kingpin Yasası, yabancı uyuşturucu kaçakçılarını, bu 
faaliyetlerde bulunan örgütleri ve bunların tüm dünyadaki kollarını hedef almaktadır. Bu 
kanun gereğince listeye dahil edilen örgüt ve kişiler, Amerikan mali sistemini, ticaret ve 
havale işlemlerini hiçbir biçimde kullanamadıkları gibi, Amerikan şirketleri ve Amerikan 
vatandaşlarıyla da iş yapmaları engellenmektedir. 2008 yılındaki belirlemeler ile 2000 yı-
lından beri bu listeye alınan toplam kişi ve organizasyon sayısı 75’e yükselmiştir. Kingpin 
Yasası bahse konu birey ve organizasyonların bulunduğu veya faaliyet gösterdiği ülkeleri 
ise hedef almamaktadır. 

2008 yılı içerisinde yaşanan tüm bu gelişmelerin önümüzdeki yıllarda ülkemizin de 
içinde bulunduğu bölgeye farklı yansıma ve etkileri söz konusu olacaktır. İşte bu nok-
tadan hareketle, 2008 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen SAK 39. toplantısında, 2009 yılı 
uyuşturucu ile mücadele strateji ve hedefleri yeni gelişmelere göre tekrar gözden geçirilip 
güncellenmiştir. 
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2. MADDE TÜRÜNE GÖRE DEĞERLENDİRME2

2.1. Afyon ve Türevleri

2.1.1. Afyon

Ülkemizde, hemen her yıl oldukça düşük miktarlarda yakalanan afyon maddesi mik-
tarında 2008 yılında 2007 yılına göre % 61,1’lik bir azalma meydana gelmiştir (Grafik-1). 
Son beş yıl içerisinde en yüksek miktarlı afyon maddesi yakalaması 2007 yılında gerçek-
leşmiş olup, bu durum İran’dan ülkemize getirilen ve kargo yoluyla yurtdışına gönderil-
mek istenirken, İzmir’de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ele geçirilen toplam 260 kg 
afyon maddesi yakalamasından kaynaklanmaktadır. 

Afyon maddesinin ülkemizde yaygın bir kullanımı bulunmamaktadır.

2 Bu bölümde yer alan değerlendirmeler 2008 yılı Polis Bölgesi yakalamalarına aittir.

Grafik-1 Yıllara Göre Yakalanan Afyon Maddesi Miktarı (kg)

2008 yılında bir önceki yıla göre gerçekleştirilen afyon maddesi operasyonlarında                    
% 9,9’luk bir azalma meydana gelirken, bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sayı-
sında % 53,8’lik artış meydana gelmiştir (Grafik-2). Bu durumun, narkotik birimlerimizin 
uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının tüm unsurlarıyla birlikte yakalanma-
larına yönelik gerçekleştirmiş olduğu planlı ve projeli çalışmaların bir sonucu olduğu de-
ğerlendirilmektedir.
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Grafik-2 Yıllara Göre Afyon Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli Sayıları

2008 yılında yakalanan toplam afyon maddesinin 1/3’ü Ekim ayında yakalanmıştır 
(Grafik-3). Geçtiğimiz yıllara bakıldığında da yıl içerisinde en fazla afyon maddesinin, 
Güneybatı Asya bölgesindeki haşhaş ekiminin hasat mevsimine bağlı olarak Eylül-Ekim-
Kasım aylarında yakalandığı görülmektedir. 

Grafik-3 Aylara Göre Yakalanan Afyon Maddesi Miktarı (kg)

Yakalanan afyon maddesinin; % 27,9’u İran’dan ülkemize giriş yaptığı Hakkari ve 
Van’da, % 51,7’si kargo yoluyla yurtdışına sevk edildiği İstanbul’da, % 14,8’i ise İstanbul’a 
getirilirken Kocaeli’nde yakalanmıştır (Tablo-1).
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Tablo-1 İllere Göre Yakalanan Afyon Maddesi Miktarı

2.1.2. Bazmorfin

Ülkemizde son beş yılda yakalanan bazmorfin maddesi miktarında bir düşüş trendi 
yaşanmıştır. 2008 yılında ise herhangi bir bazmorfin maddesi yakalaması gerçekleştirilme-
miştir. (Grafik-4). Bu durumun, Afganistan’da üretilen yasadışı afyonun yine Afganistan 
ve komşu ülkelerde işlenerek, eroin formunda diğer ülkelere ihraç edilmesinden kaynak-
landığı değerlendirilmektedir. 

Sıra No İller Miktar (kg)
1 İstanbul 105 
2 Kocaeli 30
3 Van 30
4 Hakkari 26
5 Manisa 8

 Diğer İller 3

Grafik-4 Yıllara Göre Yakalanan Bazmorfin Maddesi Miktarı (kg)

2008 yılında ülkemizde bazmorfin maddesi kaçakçılığı yapan herhangi bir organizas-
yon tespit edilememiştir (Grafik-5). 
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Grafik-5 Yıllara Göre Bazmorfin Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli 
Sayıları

2.1.3. Eroin

Ülkemizde yakalanan eroin maddesi mikta-
rı –Afganistan’da yetiştirilen haşhaş bitkisi ve 
üretilen afyon maddesi miktarları artma veya 
azalma trendleri gösterse de- sürekli olarak artış 
göstermektedir (Grafik-6). 2008 yılındaki bu artış 
2007 yılına oranla % 13,8 olmuştur. Öte yandan, 
Afganistan’da üretilen afyon maddesi miktarı ile 
dünya genelinde yakalanan eroin maddesi mik-
tarında bir paralellik olmadığı bilinmektedir. 
Bu nedenle ülkemizde yakalanan eroin maddesi 
miktarındaki bu artışı, sadece Afganistan’daki değişimlere bağlamak doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır. 

Ülkemizde yakalanan eroin maddesi, ülkemiz insanından ziyade diğer ülke insanlarını 
hedef almaktadır. Zira 2008 yılında yakalanan eroin maddesinin % 85’i, ülkemize giriş 
yaptığı İran sınırımızda veya civar illerimizde ya da ülkemizden yurtdışına çıkış yaptığı 
illerimizde yakalanmıştır. Dolayısıyla ülkemizde yakalanan eroin maddesi miktarındaki 
bu artışı, ülkemizin bir insanlık suçu olarak gördüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 
organizasyonlara karşı mücadele kapasitesini sürekli arttırmasına ve narkotik birimleri-
mizin başarısına bağlamak yerinde bir tespit olacaktır. 
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Grafik-6 Yıllara Göre Yakalanan Eroin Maddesi Miktarı (kg)

Grafik-7 Yıllara Göre Eroin Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli Sayıları

Ülkemizde yakalanan eroin miktarlarında kış aylarında bir düşüşün olduğu gözlen-
mektedir (Grafik-8). Bu durum, eroin maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonların olum-
suz hava koşullarından etkilenmelerinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 

Eroin maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik 2008 yılında gerçekleştirilen 
operasyon sayısında  % 39,7’lik,  bu  operasyonlarda  yakalanan  şahısların  sayısında  ise % 
16,9’luk bir artış meydana gelmiştir (Grafik-7). 2008 yılında gerçekleştirilen operasyon sayı-
sı ile bu operasyonlarda yakalanan şahısların aynı oranda artmamasının en önemli nedeni; 
ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonların, esrar maddesine 
yönelik gerçekleştirilen operasyonlar olarak kaydedilmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Grafik-8 Aylara Göre Yakalanan Eroin Maddesi Miktarı (kg)

2007 yılında ülkemizde yakalanan eroin maddesinin yarısından çoğu İstanbul’da yaka-
lanırken, 2008 yılında bu oran 1/3’e gerilemiştir (Tablo-2). Bu tablonun ortaya çıkmasın-
da, narkotik birimlerimizin uyuşturucu maddeleri ülkemize girişte yakalama stratejisinin 
önemli bir yeri bulunmaktadır.

Ayrıca eroin maddesi kaçakçılığı güzergahı üzerinde bulunan illerimiz tarafından 2008 
yılında yol uygulamalarına ayrı bir önem verilmiştir. Bunun bir neticesi olarak; Bitlis, 
Elazığ, Erzincan, Hakkari, Malatya, Niğde, Siirt ve Van birimlerimizce gerçekleştirilen 41 
uygulamada 1842 kg eroin maddesi  yakalanmıştır. 

Sıra No İller Miktar (kg)

1 İstanbul 3.374
2 Van 1.219
3 Hakkari 1.025
4 Bitlis 745
5 Edirne 706
6 Malatya 444
7 Kocaeli 434
8 Mersin 316
9 Gaziantep 247
10 Siirt 212

 Diğer 1.610

Tablo-2 İllere Göre Yakalanan Eroin Maddesi Miktarı

2.2. Kokain ve Türevleri

Ülkemizde yakalanan kokain maddesi miktarının her yıl ortalama 100-130 kg civarın-
da olduğu görülmektedir. Ülkemiz kokain maddesi kaçakçılığından genelde hedef ülke 
olarak etkilenmektedir. Ancak geçmiş yıllarda kaçakçılık organizasyonlarının ülkemiz 
üzerinden Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine kokain maddesi kaçakçılığı girişimlerinde bu-
lundukları da bilinmektedir.
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2008 yılında ülkemizde yakalanan kokain maddesi miktarında 2007 yılına göre                          
% 25,4’lük bir azalma meydana gelmiştir (Grafik-9). 2008 yılında yakalanan kokain mad-
desinin % 67’si havalimanlarından ülkemize giriş yapan kuryelerde yakalanmıştır. Bu sa-
yede iç tüketime yönelik yurtdışından getirilen kokain maddesinin ülkemize girmeden 
yakalanması sağlanmıştır. 

Grafik-9 Yıllara Göre Yakalanan Kokain Maddesi Miktarı (kg)

2007 yılına kadar gerçekleştirilen kokain operasyonu ve bu operasyonlarda yakalanan 
şüpheli sayısında sürekli bir artış trendi gözlenirken, 2008 yılında 2007 yılına göre gerçek-
leştirilen operasyon sayısında % 0,6’lık, bu operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısında           
% 8,3’lük bir azalma meydana geldiği görülmüştür (Grafik-10). 

Grafik-10 Yıllara Göre Kokain Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli Sayıları
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Ülkemizde yakalanan kokain maddesi miktarının turizm sezonu olan Mart-Haziran ve 
Eylül-Ekim dönemlerinde artış gösterdiği görülmektedir (Grafik-11). 

Grafik-11 Aylara Göre Yakalanan Kokain Maddesi Miktarı (kg)

Ülkemizde yakalanan toplam kokain maddesinin % 98’i İstanbul, Antalya, Hatay, İz-
mir ve Mersin illerimizde ele geçirilmiştir (Tablo-3). Kokain maddesi yakalanan il sayısı 
2005 yılında 14, 2006 yılında 22, 2007 yılında 24 iken, 2008 yılında ise  20 olmuştur. Bu-
radan da ülkemizde kokain maddesi kullanımının yaygın olmadığı ve ülkemizin sadece -İl 
bazında- 1/4’ünde kokain maddesi kullanıldığı sonucu ortaya çıkarılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2008 yılında da en fazla kokain maddesi yakalaması İstan-
bul ilimizde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde yakalanan toplam kokainin % 67’si, İstanbul 
ilimizde yakalanan kokainin ise % 77’si İstanbul Atatürk Havalimanında yakalanmıştır. 
Bu durum havalimanımızda görevli personelin yoğun ve özverili çalışmalarından ve İstan-
bul Atatürk Havalimanın kokain maddesinin ülkemize girişinde en önemli giriş noktası 
olmasından kaynaklanmaktadır. 

Tablo-3 İllere Göre Yakalanan Kokain Maddesi Miktarı

Sıra No İller Miktar (kg)

1 İstanbul 74
2 Antalya 4
3 İzmir 2
4 Hatay 2
5 Mersin 1

 Diğer 2
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2.3. Kenevir ve Türevleri

Ülkemizde, mevzuatımızda belirlenen yerlerde kontrollü bir şekilde kenevir bitkisi 
ekimi yapılmaktadır. Buradan elde edilen kenevir bitkisi sanayide ham madde olarak kul-
lanılmaktadır. Ancak zaman zaman ülkemizde, özellikle bölücü terör örgütünün faaliyet-
lerini yoğun olarak sürdürdüğü alanlarda, terör örgütüne maddi destek sağlamak amacıyla 
yasadışı kenevir bitkisi ekiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Ülkemizde yasadışı eki-
mi yapılan ve yakalanan kenevir bitkilerinin THC (tetrahydrocannabinol) oranı düşük 
olduğundan, bu kenevir bitkisinden elde edilen esrar maddesinin uluslararası piyasalarda 
ticareti bulunmamaktadır. Bu nedenle ülkemizde yasadışı kenevir ekiminden elde edilen 
esrar maddesinin, ülkemizde tüketildiği değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde yakalanan esrar maddesinin önemli bir kısmı ülkemizde yasadışı ekimi ya-
pılan kenevir bitkisinden elde ediliyor olsa da, zaman zaman ülkemizde Afganistan, Pakis-
tan ve Lübnan kaynaklı esrar maddesi yakalamaları da görülmektedir. 

Ülkemizde yakalanan esrar maddesi miktarının her geçen yıl bir önceki yıla göre artış 
gösterdiği, 2008 yılındaki artışın ise 2007 yılına göre % 53,1 olduğu görülmektedir (Gra-
fik-12). 

Grafik-12 Yıllara Göre Yakalanan Esrar Maddesi Miktarı (kg)

Ülkemizde en fazla operasyon, esrar maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlara karşı 
gerçekleştirilmektedir. Buna paralel olarak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uyuş-
turucu maddeler içerisinde en fazla, esrar maddesinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Esrar maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik olarak 2008 yılında 2007 yı-
lına göre gerçekleştirilen operasyon sayısında % 11,2’lik, yakalanan şüphelilerin sayısında 
ise % 14’lük bir artış meydana gelmiştir. (Grafik-13) 
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Grafik-13 Yıllara Göre Esrar Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli Sayıları

Ülkemizde kenevir bitkisinin ekimi genellikle Mart ve Nisan aylarında, hasadı ise ekim 
yerinin konumuna göre Temmuz - Eylül ayları arasında yapılmaktadır. Bu durum, esrar 
maddesinin yakalandığı aylara da yansımaktadır (Grafik-14). 

Grafik-14 Aylara Göre Yakalanan Esrar Maddesi Miktarı (kg)

Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da en fazla esrar maddesi yakalaması Diyarbakır ve İs-
tanbul illerimizde gerçekleşmiştir (Tablo-4). 2008 yılında yakalanan toplam esrar madde-
sinin % 23,8’i Diyarbakır’da, % 18,6’sı İstanbul’da ve % 6,6’sı Hatay’da ele geçirilmiştir. 
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Tablo-4 İllere Göre Yakalanan Esrar Maddesi Miktarı

2.4. Sentetik Uyuşturucular

2.4.1. Captagon

Captagon maddesi, Doğu Avrupa ülkelerinde bulunan yasadışı imalathanelerde üreti-
lerek, Bulgaristan sınırlarımızdan karayolu ile ülkemize giriş yapmakta ve talebinin bu-
lunduğu Ortadoğu ve Arap ülkelerine Suriye sınırlarımızdan kara veya deniz yolu ile 
gitmektedir. Ülkemizin captagon kaçakçılığı bakımından transit ülke konumunda olduğu 
tespiti, 2008 yılında da geçerliliğini korumuştur. 

Captagon maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonların ortaya çıkartılmasına yönelik 
olarak Bulgaristan ve Suudi Arabistan ile yapılan yakın işbirliği neticesinde, yüklü mik-
tarlarda captagon maddesi yakalamaları gerçekleştirilmektedir. 

2008 yılı Haziran ayında Suudi Arabistan makamlarıyla gerçekleştirilen operasyonel işbir-
liği neticesi 2.145.000 adet, Kasım ayında Bulgaristan makamlarıyla gerçekleştirilen kontrollü 
teslimat uygulaması neticesinde ise 592.000 adet captagon maddesi yakalanmıştır. 

2004 yılından itibaren ülkemizde yakalanan captagon maddesinin düşüş trendi içine 
girdiği görülmektedir (Grafik-15). 2008 yılında 2007 yılına göre yakalanan captagon mik-
tarı % 63,2 oranında düşmüştür. 

Sıra No İller Miktar (kg)

1 Diyarbakır 4.896
2 İstanbul 3.832
3 Hatay 1.364
4 Van 1.281
5 Adana 1.181
6 İzmir 666
7 Mersin 640
8 Ş.Urfa 571
9 Hakari 522
10 Antalya 490

 Diğer 5.132
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Grafik-15 Yıllara Göre Yakalanan Captagon Maddesi Miktarı (ad)

2008 yılında, Captagon maddesi konusundaki kontrollü teslimat ve yakalama mikta-
rındaki düşüşün bir nedeni, söz konusu tabletlerin ülkemize getirildiği Bulgaristan ile 
bilgi paylaşımının istenilen düzeyde yapılamaması ve ortak operasyonel çalışmaların baş-
latılamaması olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemiz tarafından captagon maddesi kaçakçılığı konusunda tespit edilen en son geliş-
me; Suriye’de üretilen captagon tabletlerinin “sırtçılık” tabir edilen yöntemle sınırı illegal 
yollardan geçmek suretiyle ilk olarak ülkemize getirilmesi, buradan da kara ya da deniz 
yoluyla başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu ve Arap ülkelerine gönderilmesi 
şeklindeki yeni bir “Captagon Kaçakçılığı Rotası”nın oluşmasıdır.

Captagon Kaçakçılığı Rotaları
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Grafik-16 Yıllara Göre Yakalanan Amfetamin Maddesi Miktarı (kg)

Ülkemizde captagon kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen operas-
yon sayısı yıllık 20 ila 30 arasında değişmektedir (Grafik-17). Captagonun ülkemizde yaygın 
bir kullanımı bulunmadığından, yapılan captagon operasyonu sayısı da diğer uyuşturucu 
madde operasyon sayılarına göre daha az seviyelerde seyretmektedir. 2008 yılında 2007 yı-
lına göre gerçekleştirilen operasyon sayısında % 66,6’lık artış meydana gelirken bu operas-
yonlarda yakalanan şüpheli şahıs sayısında da % 20,6’lık bir azalma meydana gelmiştir.

Grafik-17 Yıllara Göre Captagon Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli 
Sayıları

2005-2007 yılları arasında ülkemizde yakalanan amfetamin maddesi miktarında artış 
trendi gözlenirken, 2008 yılında 2007 yılına göre % 30’luk bir azalma meydana gelmiştir 
(Grafik-16). Ülkemizde gerçekleştirilen amfetamin yakalamaları ile ilgili olarak yapılan 
istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; amfetamin maddesinin Suriye’de bulunan yasa-
dışı captagon üretim laboratuarlarına gönderilmek istendiği tespit edilmiştir. 
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Captagon maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik olarak bu güne kadar 
yapılan operasyonlar ve yürütülen tahkikatlardan; bu organizasyonların sevkiyatlarını 
düzenli aralıklar yerine, daha tedbirli ve gizlilik içerisinde hareket ederek kendileri için 
en uygun zamanda yaptıkları tespit edildiğinden, belirli aylarda yakalamanın arttığı veya 
azaldığı şeklinde bir değerlendirmenin doğru olmayacağı düşünülmektedir (Grafik-18). 

Grafik-18 Aylara Göre Yakalanan Captagon Maddesi Miktarı (ad)

2007 yılında 9 ilimizde captagon maddesi yakalanırken 2008 yılında bu sayı 11’e yük-
selmiştir. 2008 yılında yakalanan captagon maddesinin % 78,3’ü Suriye’ye sınırı olan veya 
buralara yakın iller olan Hatay, Adana ve Gaziantep’te, % 21,6’sı ise Doğu Avrupa ülke-
lerinden Ortadoğu ve Arap ülkelerine sevk edilmek üzere getirilerek, dağıtım ve sevkıyat 
yapılmak üzere depolandığı değerlendirilen İstanbul’da yakalanmıştır (Tablo-5).

Tablo-5 İllere Göre Yakalanan Captagon Maddesi Miktarı

2.4.2. Ecstasy

Ülkemiz ecstasy maddesi kaçakçılığından hedef ülke olarak etkilenmektedir. Yapılan 
tahkikatlardan, ecstasy maddesinin ülkemize dünyanın en önemli ecstasy üreticileri ara-
sında yer alan Hollanda ve Belçika ülkelerinden geldiği tespit edilmiştir. 

Ülkemizde 2006 yılına kadar bir artış trendi gösteren ecstasy maddesi miktarı bu yıl-
dan itibaren bir düşüş trendi içerisine girmiştir. 2008 yılındaki düşüş 2007 yılına göre                  
% 11,2 oranında gerçekleşmiştir (Grafik-19). Diğer taraftan UNODC verilerine göre, 2006 
yılında ülkemiz, ecstasy maddesinin üretildiği ve transit olarak geçtiği ülkeler arasında yer 
almamasına rağmen dünya genelinde en fazla ecstasy maddesi yakalayan 5’inci, Avrupa 
ülkeleri arasında da 3’üncü ülke olmuştur. 

Sıra No İller Miktar (ad)
1 Adana 2.145.595

2 İstanbul 592.273
3 Hatay 2.974
4 Zonguldak 884
5 Gaziantep 490
 Diğer 355
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Son yıllarda ülkemizde görülen ecstasy yakalama miktarındaki düşüşte; ecstasy maddesi-
nin ülkemize getirildiği Batı Avrupa ülkelerinin, kendi ülkelerinde tespit ettikleri ülkemize 
yönelik ecstasy kaçakçılığı yapan organizasyonlar hakkında yeterince bilgi paylaşımı ve arzu 
edilen seviyede işbirliğinde bulunmamalarının ve dünya geneline paralel olarak ülkemizde 
yaşanan ecstasy maddesi tüketimindeki kısmi düşüşün etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

Grafik-19 Yıllara Göre Yakalanan Ecstasy Maddesi Miktarı (ad)

Ecstasy maddesi operasyonları ve bu operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısındaki 
2006 yılından itibaren görülen düşüş trendi 2008 yılında da devam etmiştir (Grafik-20). 
2008 yılında 2007 yılına göre, operasyon sayısı % 25,8, yakalanan şüpheli sayısı % 16,8 
oranında düşüş göstermiştir. 

Grafik-20 Yıllara Göre Ecstasy Maddesi Operasyonları ve Yakalanan Şüpheli Sayıları
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Ülkemizde yakalanan ecstasy miktarının Mayıs ayından itibaren artış, Ekim ayından 
itibaren de düşüş trendi içerisine girdiği görülmektedir (Grafik-21). Ecstasy maddesi ka-
çakçılığının ülkemizi hedef aldığı bilinmektedir. Ancak ülkemizde yakalanan ecstasy 
miktarındaki artış dönemi ile ülkemizdeki yaz turizmi döneminin paralellik göstermesi 
dikkat çekicidir.

Grafik-21 Aylara Göre Yakalanan Ecstasy Maddesi Miktarı (ad)

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da en fazla ecstasy maddesi yakalaması İstan-
bul ilimizde gerçekleştirilmiştir (Tablo-6). İstanbul’daki yakalama miktarı ülkemiz gene-
linde yakalanan ecstasy maddesinin % 41’ine denk gelmektedir. 

Bu güne kadar, İstanbul’da yakalanan ecstasy miktarı hemen her yıl ülkemiz genelinde 
yakalanan toplam miktarın % 70-80’ini oluştururken, 2008 yılında bu oranın % 40’lar se-
viyesine kadar düşmesinin, ecstasy maddesi kaçakçılığı organizasyonlarının, bu maddeyi 
yoğun olarak tüketildiği turizm bölgelerinde depolama ve dağıtma isteklerinden kaynak-
landığı değerlendirilmektedir. 

Sıra No İller Miktar (ad)
1 İstanbul 377.626
2 Antalya 183.216
3 İzmir 92.270
4 Mersin 61.509
5 Gaziantep 57.660
6 Edirne 31.092
7 Ankara 28.690
8 Adana 25.712
9 Eskişehir 4.372
10 Samsun 4.211

 Diğer 28.632

Tablo-6 İllere Göre Yakalanan Ecstasy Maddesi Miktarı
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Ecstasy maddesi konusunda 2008 yılı içerisinde dikkat çeken bir gelişme de, ülkemizde 
özellikle son iki yılda, içerdiği etken maddesi uyuşturucu madde kapsamında değerlen-
dirilmeyen maddeler olan ve “tasarım ilaçları” olarak adlandırılan sahte ecstasy maddesi 
yakalamalarındaki büyük artıştır. Bu şekilde yakalanan ecstasy tabletler hakkında yapılan 
laboratuar analizleri neticesinde; içlerinde etken madde olarak başta mCPP olmak üzere 
kafein, procaine, parasetamol gibi maddeler bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu nitelikteki haplara başta İstanbul olmak üzere, Ankara, Sakarya, Adana, Diyarbakır 
ve Samsun illerinde rastlanılmıştır. 

Bu şekilde “sahte ecstasy” yöntemiyle cezadan kurtulan uyuşturucu madde kaçakçılığı 
organizasyonları kimi zaman başka bir tehlikeye de yol açabilmektedirler. İçlerine farklı 
maddeler katılmak suretiyle piyasaya sürülen bu tabletler normal ecstasy’lerden daha da teh-
likeli bir hale gelmekte ve kullananlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Kasım 2005’te İstanbul’da ele geçirilen ecstasy tabletlerin içeriğinde amfetamin ve eroin 
olduğu laboratuar analizlerinde ortaya konulmuştur. 

Benzer şekilde Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğü tarafından incelenen 
bir olayda, Ankara’da yakalanan tabletlerin “Tarım İlacı” olarak kullanılan maddelerden 
“2,4-Diklorofenoksi Asetik Asit” aktif maddesini içeren Herbisit (istenmeyen bitkileri 
yok etmede kullanılan ilaç) olduğu görülmüştür. 

Ecstasy tabletlerinin etken maddesinin değiştirilerek yasal müeyyideden kurtulma 
yöntemi sadece ülkemizde görülen bir metot olmayıp Avrupa’nın değişik ülkelerinde de 
bu yola başvurulduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde yakalanan bu tür maddelerin normal ecstasy tabletlerinde olduğu gibi yine 
Avrupa kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizde bu tür bir yasadışı imalin ol-
duğuna dair bugüne kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

2.5. Kimyasal Maddeler

Eroin maddesi imalinde olmazsa olmaz bir öneme sahip olan asetik anhidrit maddesi 
ülkemize genellikle Bulgaristan sınırlarımızdan ya da Zonguldak ve Samsun deniz liman-
larımızdan giriş yapmaktadır. Asetik anhidrit maddesinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı 
organizasyonları tarafından eroin maddesi imalathanelerinin bulunduğu Güneybatı Asya 
ülkelerine gönderilmek üzere ülkemize getirildiği tespit edilmiştir.  

Son yıllarda ülkemizde yakalanan asetik anhidrit maddesi miktarında önemli düşüşler 
meydana gelmiştir. Yakalama miktarında 2007 yılında yaşanan ciddi artış; Slovenya’dan 
ülkemize asetik anhidrit maddesi getirileceği tespit edilen bir organizasyona yönelik ola-
rak SECI Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen uluslararası kontrollü teslimat uygula-
ması neticesi ülkemizde yakalanan yaklaşık 13 ton asetik anhidrit maddesinden kaynak-
lanmaktadır (Grafik-22). 
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Ancak, bu operasyon kapsamında Slovenya makamlarından yeterli düzeyde istihbari 
bilgi alınamadığından ülkemizde teknik takip destekli operasyonel bir çalışma gerçekleş-
tirilememiştir. Bu nedenle söz konusu asetik anhidritin nihai gidiş noktası/ülkesi tespit 
edilememiştir. Bunun bir sonucu olarak da kontrollü teslimat operasyonuna İstanbul ilin-
de son verilmiştir. Ancak operasyona konu olan asetik anhidrit maddesinin nihai varış 
noktasının/ülkesinin tespitine yönelik yapılan analiz çalışmalarından; İran, Afganistan 
veya Afganistan’a komşu başka bir ülkeye gideceği yönünde tespit ve değerlendirmeler 
elde edilmiştir.

Grafik-22 Yıllara Göre Yakalanan Asetik Anhidrit Maddesi Miktarı (lt)
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3. KAÇAKÇILIK METOTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
3.1. Kara Nakil Vasıtalarıyla Gerçekleştirilen Kaçakçılık Olayları

Son üç yılda ülkemizde uyuşturucu madde taşımacılığında kullanılan araçların sayısın-
da önemli artışlar görülmeye başlanmıştır (Tablo-7). Bu durumun ortaya çıkmasında, il 
KOM birimlerimizin uyuşturucu madde sevkiyatlarını engellemek ve uyuşturucu madde 
kaçakçılığı organizasyonlarını ortaya çıkarmak üzere yapmış oldukları yol uygulamaları-
nın etkili olduğu değerlendirilmektedir. 

2006 ve 2007 yıllarında uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilen 170 olaya ait 
(olay yeri, araçların plakası, markası, rengi, modeli, zula yeri, yakalanan maddenin cin-
si, miktarı, yakalandığı ay, saat, şoförün nüfusa kayıtlı olduğu yer, ikameti ve yanında 
başkasının bulunup bulunmadığı) bilgilerin analiz edilmesi suretiyle hazırlanan “İllegal 
Uyuşturucu Sevkiyatlarında Kullanılan Araçlara Yönelik Proaktif Mücadele Yöntemleri 
Projesi” adlı rapor, il KOM birimlerimizin yol uygulaması çalışmalarında faydalanmaları 
amacıyla kullanımlarına sunulmuştur.

Araç Cinsi 2004 2005 2006 2007 2008
Tır ve Kamyon 26 21 35 45 51
Otomobil 42 27 123 195 320
Otobüs 3 4 18 25 36
Minibüs 3 4 21 22 12
Kamyonet 5 10 7 9 10
Traktör - - - 2  
Motorsiklet - - 1 6 6
Gemi - - 1 2  
Uçak - - 1 -  
Tren - - - - 2
Toplam 79 66 207 306 437

Tablo-7 Uyuşturucu Madde Taşımada Kullanılan Araçların Cins ve Miktara Göre 
Dağılımı

Son dönemde, uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının uçaklarda uygula-
dıkları kurye yöntemini otobüslerde de uygulamaları neticesinde özellikle son üç yılda 
uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilen otobüs sayısının arttığı görülmektedir. 

Diğer taraftan 2008 yılında uyuşturucu madde yakalanan minibüs sayısı 2006 ve 2007 
yıllarına göre % 50 oranında düşmüştür. 
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Tablo-8 Araçların Cinsine Göre Yakalanan Madde Türü ve Miktarı

Bulunduğu coğrafya itibariyle, batıdan doğuya veya doğudan batıya değişik türlerde-
ki uyuşturucu madde kaçakçılığından transit geçiş güzergahı olarak oldukça yoğun bir 
biçimde etkilenen ülkemizde, bu durumun bir neticesi olarak yüklü miktarlarda uyuştu-
rucu madde yakalamaları gerçekleştirilmektedir. Bunun tabi bir sonucu olarak da uyuştu-
rucu madde sevkiyatlarında TIR veya kamyon gibi gizleme yeri fazla olan araçların tercih 
edildiği görülmektedir (Tablo-8). 

3.2. Havalimanlarında Meydana Gelen Kaçakçılık Olayları

Ülkemizde havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kaçakçılık olaylarında son yıllarda 
artış meydana gelmiştir. Bu artış, 2008 yılında 2007 yılına göre % 30 oranında olmuştur.
(Grafik-23). Havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonların % 89’u İstanbul Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleştirilmiştir. Bu yakalamalar bu limanda görevli personelimizin 
planlı, risk analizi içeren ve özverili çalışmalarının sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Havalimanlarımızda gerçekleştirilen uyuşturucu madde kaçakçılığı olaylarının önle-
nebilmesi ve mücadele kapasitesinin arttırılabilmesi için ülkemiz tarafından 2008 yılında 
MATRA Projesine müracaat edilmiştir. 2008 yılı içerisinde yapılan müzakereler netice-
sinde; Hollanda makamları tarafından projemiz kabul edilmiş olup, 2009 Ocak ayı itiba-
riyle, 2 yıl sürecek olan projeye başlanılması öngörülmüştür. 

Araç Cinsi Madde Cinsi Madde Miktarı

Tır ve Kamyon

Eroin 3.520 kg
Esrar 2.364 kg
Ecstasy 82.000 ad
S.Ecza 1.001 ad

Kamyonet
Eroin 409 kg
Esrar 624 kg

Otobüs
Eroin 22 kg
Esrar 506 kg
Ecstasy 3.275 kg

Minibüs
Eroin 83 kg
Esrar 484 kg

Otomobil

Eroin 3.148 kg
Esrar 6.178 kg
Afyon 38 kg
Ecstacy 64.116 ad
Captagon 2.129 ad
S.Ecza 300.000 ad
Amfetamin 53 kg

Motosiklet Esrar 15 kg
Tren Esrar 54 kg
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Grafik-23 Yıllara Göre Havalimanlarında Gerçekleştirilen Operasyon Sayısı

Ülkemizde 2008 yılında yakalanan kokainin % 67’si havalimanlarımızda ülkemize gi-
rişi esnasında yakalanmıştır. Böylelikle kokain maddesi ülkemiz insanına ulaşmadan ya-
kalanması sağlanarak, kokain maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlarına karşı önemli 
bir başarı sağlanmıştır (Tablo-9). 

Son yıllarda ülkemiz üzerinden yurtdışına havayoluyla eroin maddesi kaçakçılığı ya-
parken yakalanan kuryelerin sayısında artışlar meydana gelmeye başlamıştır. 

Ayrıca ecstasy maddesi kaçakçılığı organizasyonları, Avrupa’dan temin ettikleri ecs-
tasy maddesini genellikle karayoluyla ülkemize getirirken, 2008 yılında ülkemize giriş 
yapan iki ayrı kuryeden 80.374 adet ecstasy maddesi yakalanması, bu organizasyonların 
kaçakçılık faaliyetlerinde artık havayolunu da kullanmaya başladıklarını göstermektedir.

 Operasyon Sayısı Madde Miktarı 
Eroin 39 227 kg

Kokain 42 58 kg

Esrar 6 33 gr
Ecstasy 3 80.374 ad
Amfetamin 1 33 kg

Toplam 91  

Tablo-9 Havalimanı Operasyonlarının Madde Cinsine Göre Dağılımı
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3.3. Posta ve Koli Yöntemiyle Gerçekleştirilen Kaçakçılık Olayları

Uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları tarafından uyuşturucu madde naklin-
de kullanılan posta ve koli yönteminde 2008 yılında 2007 yılına göre % 30,1’lik bir azalma 
meydana gelmiştir (Grafik-24). 

Grafik-24 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Posta ve Koli Operasyonları

Ülkemizde posta ve koli yöntemi genelde afyon maddesinin uluslararası taşımacılığın-
da kullanılmaktadır. Nitekim 2008 yılında yakalanan afyonun % 50’si bu yöntem kullanı-
larak yapılan kaçakçılık operasyonlarında ele geçirilmiştir (Tablo-10).

 Operasyon Sayısı Madde Miktarı 
Afyon 18 104 kg

Eroin 6 80 kg

Esrar 9 67 kg

Ecstasy 2 64 ad
Toplam 35  

Tablo-10 2008 Yılında Posta ve Koli Yöntemiyle Gerçekleştirilen Operasyonlarda 
Yakalanan Maddeler ve Yakalanma Miktarları Dağılımı
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4. YAKALAMA METOTLARINA GÖRE DEĞERLENDİRME
Ülkemiz üzerinden kaçakçılığı yapılan uyuşturucu maddelerin yakalanmasına yöne-

lik il birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen yol uygulamalarının ve ülke içi uyuşturucu 
şebekelerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheli şahısların 
üzerlerinde, evlerinde, işyerlerinde ve müştemilatlarında yapılan aramalar, ülkemizde en 
fazla yakalamanın “aramalar” sonucu gerçekleştiğini göstermektedir (Grafik-25). 

Uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının ortaya çıkartılarak yakalanabilme-
si için, teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu suçların soruşturulmasında 
modern suç soruşturma yöntemleri kullanılmaktadır. Bunun bir göstergesi olarak, alışve-
riş yöntemiyle gerçekleştirilen uyuşturucu madde yakalamalarında önemli düşüşler sağ-
lanmıştır. 

Grafik-25 2008 Yılında Gerçekleştirilen Operasyonların Yakalama Metotlarına Göre 
Dağılımı

2008 yılında gerçekleştirilen eroin 
maddesi operasyonlarının % 29,8’i, ko-
kain maddesi operasyonlarının % 41’i, 
ecstasy maddesi operasyonlarının % 
24,5’i, afyon operasyonlarının % 55,1’i, 
captagon operasyonlarının % 26,9’u 
ve esrar maddesi operasyonlarının                          
% 26,8’i ihbar ve muhbirlerden elde 
edilen bilgilerin değerlendirilmesi neti-
cesi gerçekleştirilmiştir (Tablo-11). 
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Tablo-11 2008 Yılında Gerçekleştirilen Operasyonların Yakalama Metotlarına ve 
Yakalanan Madde Cinsine Göre Dağılımı

5. YAKALANAN ŞAHISLARA GÖRE DEĞERLENDİRME
5.1. Madde Cinsine Göre Değerlendirme

2008 yılında 2007 yılına göre uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarına yönelik 
gerçekleştirilen operasyonlarda % 9,9’luk, yakalanan şüpheli şahıs sayısında da % 12,2’lik 
bir artış sağlanmıştır (Tablo-12). Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da en fazla şüpheli şahıs, 
sırasıyla esrar, eroin ve ecstasy maddesi operasyonlarında yakalanmıştır. 

Madde Cinsi

M
uh

bi
r

P
ro

je
li 

Ç
al

ış
m

a

A
ra

m
a

İh
ba

r

A
lış

 V
er

iş

D
iğ

er

Esrar 624 1.687 3.272 1.423 326 311
Eroin 244 579 482 304 124 109
Afyon 19 7 11 8 3 1
Kokain 115 89 79 87 92 31
Asetik Anhidrit  1 1 1   
Sentetik Ecza 8 42 59 43 2 23
Captagon  2 15 7  2
Ecstasy 65 291 214 121 30 39
Toplam 1.075 2.698 4.133 1.994 577 516

Madde Cinsi
Şüpheli Sayısı

2007 2008
Esrar 17.864 20.368
Eroin 2.579 3.016
Bazmorfin 3 0
Afyon 78 120
Kokain 886 813
Asit Anhitrit 6 13
Captagon 102 81
Ecstasy 1.659 1.381
S.Ecza 267 286
Amfetamin 16 18
Toplam 23.460 26.096

Tablo-12 Şüphelilerin Yakalandıkları Madde Cinsine Göre Dağılımı

5.2. Suçtaki Rolüne Göre Değerlendirme

2008 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan % 34,4’ünün 
uyuşturucu madde satmak ve taşımak suçundan dolayı yakalandığı görülmektedir (Tab-
lo-13). Bu yakalanan şahısların da; % 66,8’i esrar, % 17,9’u eroin, % 0,8’i afyon, % 7,1’i 
kokain, % 6,8’i ecstasy ve % 0,6’sı captagon maddesiyle birlikte yakalanmıştır. 
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Uyuşturucu madde kullanma suçundan dolayı yakalanan şahısların; % 86’sının esrar, 
% 5,9’unun eroin, % 1’inin kokain, % 5,8’inin ecstasy, % 0,1’inin afyon ve % 0,2’sinin 
captagon maddesi kullandığı tespit edilmiştir. 

Tablo-13 Şüphelilerin Suçtaki Rollerine Göre Dağılımı

5.3. Cinsiyetine Göre Değerlendirme

Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da uyuşturucu madde suçundan dolayı yakalanan şüphe-
li şahısların ortalama % 5’ini kadınlar, % 95’ini ise erkekler oluşturmaktadır (Grafik-26). 

Grafik-26 Uyuşturucu Madde Olaylarına Karışan Şüphelilerin Cinsiyetine Göre 
Dağılımı

5.4. Uyruğuna Göre Değerlendirme

Son 5 yılda ülkemizde yakalanan yabancıların sayısında sürekli bir artış meydana gelir-
ken, yurtdışında yakalanan vatandaşlarımızın sayısında 2006 yılından itibaren bir düşüş 
meydana gelmiştir. Ülkemizde yakalanan yabancıların sayısında 2008 yılında, 2007 yılına 
göre % 18,3’lük artış olurken yurtdışında yakalanan vatandaşlarımızın sayısında % 9’luk 
bir azalma olmuştur (Grafik-27).

Ülkemizde yakalanan yabancıların sayısındaki artışın, ülkemizde yakalanan kuryele-
rin sayısındaki artıştan ve uluslararası eroin maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonların 
ülkemizdeki organizasyonlarla yakın işbirliğinde bulunmalarından kaynaklandığı değer-
lendirilmektedir. 
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Ülke Adı Cinsi Operasyon Şüpheli
Miktar

Adet Kilo Gram

A.B.D
Eroin 1 1  2 900
Afyon 1 1  4 750

Arnavutluk* Eroin 1 1  18 374

Afganistan*
Eroin 7 13   873
Afyon     9

Almanya
Esrar 3 4  76 264
Kokain 2 2  6 10
Eroin 1 1  21  

Avusturya
Esrar 1 1   305
Ecstacy   96   

Azerbaycan* 
Eroin 3 3  12 881
Esrar 4 5  10 562

Belçika Eroin 4 4  36 233
Beyaz Rusya Esrar 1 1  1 454
Bolivya Kokain 3 3  2 527

Grafik-27 Yıllara Göre Türkiye’de Yakalanan Yabancıların ve Yurtdışında Yakalanan 
Türk Vatandaşlarının Dağılımı

 5.4.1. Ülkemizde Yakalanan Yabancı Uyruklu Şahısların Ülkelerine Göre 
Dağılımı

Ülkemizde haklarında yasal işlem yapılan yabancı uyruklu şahısların sayında yaşanan 
artış, beraberinde bu şahısların vatandaşı olduğu ülkelerin farklılığında da bir artışı getir-
miştir. Nitekim 2005 ve 2006 yıllarında 44, 2007 yılında 47 farklı ülke vatandaşı hakkında 
yasal işlem yapılırken, bu sayı 2008 yılında 62’ye yükselmiştir (Tablo-14).

2008 yılında aralarında yabancı uyruklu şahısların da yakalandığı 325 operasyonun;      
% 52,6’sı eroin, % 21,2’si kokain, % 18,2’si esrar, % 4’ü afyon, % 0,6’sı sentetik uyuştu-
rucu, % 0,9’u ecstasy, % 0,9’u amfetamin, % 1,2’si captagon ve % 0,3’ü asetik anhidrit 
maddesi kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Bulgaristan* 

Eroin 7 9  316 55
Esrar 2 2  1 617
Ecstacy   66   
Captagon 1 1 2.123   
Asitanhidrit 1 1  3 520

Brundi
Kokain 1 1   392
Eroin 2 2   8
Esrar     3

Çek Cumhuriyeti Captagon 1 2 30   
Dominik Cumhuriyeti Kokain 2 3  2 480

Ermenistan
Eroin 1 1  2 7
Kokain     20

Etiyopya*
Kokain 1 1   226
Eroin 1 1  5 118

Fildişi Sahili Kokain 1 1  1 364
Filistin* Eroin 1 1   2

Fransa
Eroin 1 1   2
Esrar 1 1   24

Güney Afrika 
Kokain 5 6  6 36
Eroin 7 7  14 79

Gambiya Kokain 1 3   392

Gana
Eroin 1 1  2 7
Kokain 1 1  4 150

Gine Kokain 1 1   648

Gürcistan*
Eroin 22 41  4 878
Esrar 6 7   183
Kokain 1 1   14

Hırvatistan Eroin 1 1  11 500

Hollanda 
Eroin 3 4  25 357
Kokain     20
Ecstacy 2 2 204.383   

İngiltere

Eroin 2 3  8 911
Kokain 1 1   1
Esrar 1 1   21
Amfetamin 1 1  32 965

Irak Esrar 1 2   312

İran

Eroin 33 49  216 251
Esrar 8 10  41 627
Afyon 10 26  39 244
Kokain 1 1   228
Ecstacy   280   
Amfetamin 1 1  53 62
Sentetik 
Uyuşturucu 1 4 194.800   

İrlanda
Kokain 1 1   192
Eroin 1 1  2 700
Esrar     18

İsveç Esrar 1 2   5
İtalya Eroin 1 1  2 300

KKTC
Eroin     1
Esrar 1 1  5 150

Ülke Adı Cinsi Operasyon Şüpheli
Miktar

Adet Kilo Gram
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Kamerun Kokain 1 2   25
Kanada Afyon 2 3  12 500

Kazakistan
Eroin 1 1   1
Esrar 4 5  1 40

Kenya
Eroin 1 1   610
Kokain 1 1   840

Kırgızistan
Eroin 2 3   7
Esrar 1 2   1

Liberya Kokain 1 1  1 75
Litvanya Kokain 1 1  2 670

Makedonya 
Cumhuriyeti* 

Eroin 6 8  68 35
Kokain 1 1   192
Esrar     18
Captagon 2 2 592.030   

Malavi
Eroin 1 1  2 7
Kokain     20

Malezya Eroin 1 1  4 695

Mısır
Esrar 1 1  17 257
Kokain     83

Moldova
Kokain 1 1   56
Esrar 1 1   17

Nijerya*
Kokain 27 30  31 453
Eroin 1 4  9 685
Esrar 1 1   3

Nikaragua Kokain 1 1  1 850

Özbekistan
Eroin 2 2  9 686
Esrar 2 2   7

Romanya Eroin 1 1  3 437

Ruanda
Kokain 4 4  2 977
Esrar     16

Rusya Federasyonu*
Eroin 2 2   3
Kokain 2 2   193
Esrar 5 5  1 125

Senegal Kokain 1 1   392
Somali Kokain 3 4  1 210

Sudan
Kokain 1 1   670
Esrar     400

Suriye
Eroin 2 2  10 1
Esrar 1 2  9 699
Amfetamin 1 1  53 62

Tacikistan Eroin 1 1   2

Tanzanya*
Kokain     20

Eroin 2 4  7 302

Tunus Esrar 1 1   10

Türkmenistan

Eroin 42 59   699
Kokain 1 1   258
Esrar 4 5  52 505
Afyon     23

Uganda Kokain 1 1  1 248

Ülke Adı Cinsi Operasyon Şüpheli
Miktar

Adet Kilo Gram
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Ukrayna

Eroin 3 4  10 870
Esrar 3 3  1 65
Captagon   2   
Ecstacy 1 1 4   
Sentetik 
Uyuşturucu 1 1 1   

Ürdün Esrar 4 4   202

Yunanistan
Eroin 2 2  5 21

Esrar 1 1   36

Tablo-14 Ülkemizde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Olaylarına Karışan Şahısların 
Uyruklarına Göre Dağılımı (* Birden fazla ülke vatandaşının karıştığı olaylar)

Grafik-28 Ülkemizde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Olaylarına Karışan Yabancı 
Uyruklu Şahısların Ülkelerine Göre Dağılımı

5.4.2. Yurt Dışında Yakalanan Türk Uyruklu Şahısların Yakalandıkları Ülkelere 
Göre Dağılımı

Vatandaşlarımız 2006 yılında 24, 2007 yılında 27 ve 2008 yılında 23 farklı ülkede uyuş-
turucu madde suçundan dolayı yakalanmıştır (Tablo-15). Buradan, vatandaşlarımızın içeri-
sinde yer aldıkları organizasyonların faaliyet alanlarını genişletmedikleri anlaşılmaktadır. 

Ülke Adı Cinsi Operasyon Şüpheli
Miktar

Adet Kilo Gram

Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da ülkemizde en fazla İran uyruklu şahıslar yakalanır-
ken bunları Türkmenistan ve Gürcistan uyruklu şahıslar takip etmiştir (Grafik-28). 

2008  yılında yakalanan 437 yabancı uyruklu şahsın; % 55,4’ü  eroin, % 17,8’i koka-
in, % 16’sı esrar, % 6,9’u afyon, % 1,1’i captagon, % 0,7’si ecstasy, % 0,7’si amfetamin, 
% 0,2’si asetik anhidrit ve % 1,1’i sentetik uyuşturucu madde ile birlikte yakalanmıştır. 
Bu durum ülkemizde uyuşturucu madde suçundan yakalanan yabancı uyruklu şahısların 
özellikle eroin, kokain ve esrar maddesi kaçakçılığında yer aldıklarını açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.  
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Vatandaşlarımızın yurt dışında yakalandığı 220 operasyonun; % 42,7’si esrar, % 29,1’i 
eroin, % 14,1’i kokain, % 7,3’ü amfetamin, % 6,4’ü ecstasy ve % 0,5’i sentetik uyuşturucu 
maddelere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. 

Ülke Adı Madde Cinsi Operasyon Şüpheli 
Miktar

Adet Kilo Gram

Almanya

Esrar 31 57  436 429
Eroin 30 54  54 388
Kokain 22 25  20 398
Amfetamin 14 23  54 732
Ecstasy 6 9 449.47   

Avusturya
Kokain 2 2   281
Esrar 1 1   22
Eroin 3 4  13 301

Afganistan Eroin 1 1  22 750

Bulgaristan
Eroin 5 6  219 38
Amfetamin 1 1  50  
Sentetik Ecza 1 2 38.400   

Danimarka
Eroin 1 1  10  
Esrar 1 1   7
Kokain 1 1   680

Fransa

Eroin 2 4  20 376
Kokain 1 1   2
Ecstasy 1 1 105   
Esrar 3 4  119 261
Amfetamin     52

Fas Esrar 1 1   300
Gürcistan Eroin 2 2   490

Hollanda
Esrar 1 7  60  
Kokain 1 1  3 778

Hırvatistan Eroin 1 1  9 850
İngiltere Eroin 2 3  53 300

İspanya
Eroin 2 3  41  
Kokain     50

İtalya
Eroin 1 1  42  
Esrar 1 1   13

İsviçre
Eroin 2 3  3 250
Kokain 1 1   82
Esrar 2 4  70  

KKTC

Esrar 51 78  16 915
Eroin 2 3   34
Kokain 1 1   45
Ecstasy 6 19 6.838   

Kazakistan Eroin 1 1  120  
Moldova Eroin 1 4  200  

Norveç Ecstasy 1 2 25.000   
Amfetamin 1 2  15  

Romanya
Eroin 4 10  286  
Kokain 1 1   25
Esrar 1 1   3

Rusya Kokain 1 1   1
Türkmenistan Eroin 2 2  25 19
Ukrayna Eroin 2 2  210  
Yunanistan Esrar 1 1   19

Tablo-15 Yurtdışında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Olaylarına Karışan Türk Uyruklu 
Şahısların Ülkelere Göre Dağılımı
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Vatandaşlarımızın daha çok, nüfus bakımından yoğun olarak bulundukları ülkelerde 
yakalandıkları görülmektedir. Nitekim vatandaşlarımız 2008 yılında da 2007 yılında oldu-
ğu gibi en çok Almanya ve KKTC’de yakalanmışlardır (Grafik-29). 

2008 yılında yurt dışında yakalanan 354 vatandaşımızın % 44,1’i esrar, % 29,7’si eroin, 
% 8,8’i ecstasy, % 9,6’sı kokain, % 7,3’ü amfetamin ve % 0,6’sı sentetik uyuşturucu madde 
ile birlikte yakalanmıştır. 

Grafik-29 Türk Uyruklu Şahısların Yurtdışında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı 
Olaylarına Karıştığı Ülkelere Göre Dağılımı
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 6. UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI İLE MÜCADELE   
FAALİYETLERİ
6.1. Operasyonel Faaliyetler

Türkiye, sınır aşan organize suçlardan olan uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı gerek 
ulusal gerekse uluslararası alanda yoğun bir mücadele sergilemektedir. Ülkemiz, uyuştu-
rucu madde kaçakçılığı yapan organizasyonlara yönelik çalışmalarında, uyuşturucu mad-
de miktarından ziyade, organizasyonların tüm unsurlarıyla birlikte ortaya çıkartılmasına 
ve yakalanmasına önem vermekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Ülkemiz tarafından bu çerçevede yürütülen operasyonel çalışmaları 3 ana başlık altın-
da toplamak mümkündür:

1- Ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar,

2- Uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar,

3- Kontrollü teslimat uygulamaları.

6.1.1. Ülke İçi Uyuşturucu Şebekelerine Yönelik Operasyonlar

Türkiye, Güneybatı Asya kaynaklı afyon ve türevi uyuşturucu maddeler ile Doğu Av-
rupa kaynaklı captagon maddesi kaçakçılığından transit geçiş güzergahı olarak etkilenir-
ken, Güney Amerika kaynaklı kokain ve Batı Avrupa kaynaklı ecstasy maddesi kaçakçı-
lığından ise hedef ülke olarak etkilenmektedir. 

Öte yandan, bulunduğu coğrafya itibariyle herhangi bir uyuşturucu akımına maruz 
kalan bir ülkenin, söz konusu bu uyuşturucunun az ya da çok, ülke içine arzı ile de karşı 
karşıya kalacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla ülkemiz açısından özellikle 
eroin, esrar, kokain ve ecstasy maddelerinin vatandaşlarımızın kullanımına yönelik ola-
rak iç piyasa pazarlarına sürülmeleri söz konusu olmaktadır. 

Bu bağlamda, ülkemiz tarafından 2005 yılının ikinci yarısında ülke içi uyuşturucu şe-
bekelerine yönelik planlı ve projeli çalışmalarda bulunma ve bu çalışmaları ülke geneline 
yayma konusunda stratejik bir karar alınmış ve alınan bu karar gereği 2005 yılından gü-
nümüze kadar, tüm il birimlerimiz ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyonlar 
gerçekleştirmişlerdir. 

2008 yılında, 2007 yılına göre ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik operasyon ger-
çekleştiren il KOM birimi sayısında % 10,6’lık ve bu operasyonlarda yakalanan şüphe-
li sayısında % 15’lik bir artış meydana gelirken, gerçekleştirilen operasyon sayısında ise         
% 3,4’lük bir azalma meydana gelmiştir (Tablo-16). Yakalanan şüpheli sayısındaki artışın, 
organizasyonlarının tüm unsurlarıyla birlikte yakalanmalarına yönelik gerçekleştirilen 
planlı ve projeli çalışmaların bir sonucu olduğu değerlendirilmektedir.

Ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ya-
kalanan uyuşturucu madde türleri ve miktarları, ülkemizdeki uyuşturucu madde kulla-
nımının da bir profilini ortaya koymaktadır. Bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu 
maddelerin toplam yakalama miktarları göz önüne alındığında, ülkemizin özellikle esrar, 
kokain ve ecstasy maddelerinden kullanım boyutuyla; eroin, afyon ve captagon maddele-
rinden ise genelde transit boyutuyla etkilendiği görülmektedir. 
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İller Operasyon 
Sayısı İller Operasyon 

Sayısı İller Operasyon 
Sayısı

Adana 22 Giresun 1 Samsun 4
Adıyaman 5 Hakkari 1 Siirt 1
Afyon 1 Hatay 4 Sivas 1
Ağrı 1 Isparta 4 Tekirdağ 5
Amasya 4 Mersin 21 Tokat 4
Ankara 52 İstanbul 59 Trabzon 1
Antalya 26 İzmir 31 Şanlıurfa 2
Aydın 13 Kastamonu 1 Uşak 3
Balıkesir 5 Kayseri 6 Van 1
Bilecik 2 Kırklareli 1 Yozgat 2
Bingöl 5 Kırşehir 2 Zonguldak 1
Bitlis 1 Kocaeli 10 Aksaray 1
Bolu 2 Konya 5 Bayburt 1
Burdur 1 Kütahya 2 Kırıkkale 5
Bursa 18 Malatya 2 Batman 3
Çanakkale 9 Manisa 8 Şırnak 1
Çorum 1 K.Maraş 5 Bartın 1
Denizli 4 Mardin 2 Ardahan 1
Diyarbakır 4 Muğla 5 Iğdır 1
Edirne 4 Muş 1 Yalova 2
Elazığ 1 Nevşehir 1 Karabük 2
Erzincan 1 Niğde 3 Kilis 4
Erzurum 1 Ordu 1 Osmaniye 2
Eskişehir 6 Rize 3

Toplam 429
Gaziantep 7 Sakarya 5

Tablo-17 2008 Yılında Ülke İçi Uyuşturucu Şebekelerine Yönelik Operasyon 
Gerçekleştiren İl’ler ve Operasyon Sayıları

İl KOM birimlerimiz tarafından ülke içi uyuşturucu şebekelerine yönelik gerçekleş-
tirilen operasyon sayısı, ilde faaliyet gösteren organizasyon sayısına ve ildeki uyuşturu-
cu madde kullanımının yaygınlığına göre değişiklik göstermektedir (Tablo-17). Ayrıca il 

Yıllar 2005 2006 2007 2008

İl Sayısı 10 54 66 73

Operasyon Sayısı 36 200 444 429

Şüpheli Sayısı 450 2.978 4.842 5.271

Esrar 65 kg 736 kg 2.067 kg 2.378 kg

Eroin 15 gr 63 kg 63 kg 46 kg

Afyon 16 gr 5 kg 141 gr 344 gr

Kokain 4 kg 5 kg 11 kg 11 kg

Captagon 2.902 ad 85.353 ad 344 ad 79 ad

Ecstasy 25.318 ad 908.340 ad 627.591 ad 266.277 ad

Tablo-16 Yılara Göre Ülke İçi Uyuşturucu Şebekelerine Yönelik Olarak Gerçekleştirilen 
Operasyonlar ve Yakalanan Madde Miktarları
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KOM birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyon sayısının değerlendirilmesinde; 
bu birimlerimizin halihazırda 2005 yılının ikinci yarısından itibaren operasyon gerçekleş-
tirdikleri de göz ardı edilmemelidir.

6.1.2. Uluslararası İşbirliğiyle Gerçekleştirilen Operasyonlar

Teknolojik gelişmelerle coğrafi olarak birbirine çok uzak olan ülkelerin bile birbiri-
ne çok yakın olduğu günümüzde; uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları kendi 
menfaatleri doğrultusunda değişik ülkelerde bulunan organizasyonlarla işbirliği içerisinde 
bulunmaktadır. Bu organizasyonların tüm unsurlarıyla birlikte ortaya çıkartılarak yaka-
lanabilmesi için, ülkeler ikili ve uluslararası güvenlik işbirliği metinleri imzalamaktadır. 

Bu doğrultuda uyuşturucu maddelerin hem transit kaçakçılığından hem de kullanımın-
dan etkilenen ülkemiz, diğer ülkelerle müşterek planlı ve projeli operasyonel çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. 

2008 yılında diğer ülkelerle müşterek gerçekleştirilen planlı ve projeli operasyonların 
sayısında 2007 yılına göre % 57,5’lik bir azalma meydana gelmiştir (Grafik-30). 

Grafik-30 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Uluslararası Planlı Operasyonlar

2008 yılında ABD, Almanya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, 
İspanya, Kazakistan, Macaristan, Romanya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ukrayna 
ile ülkemiz arasında gerçekleştirilen istihbari bilgi değişimi neticesinde, sadece ülkemizde 
değil işbirliği içerisinde bulunulan ülkelerde de müşterek operasyonların gerçekleştirilme-
si sağlanmıştır (Tablo-18). 
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Tablo-18 2008 Yılında Gerçekleştirilen Uluslararası Planlı Operasyonlarda Yakalanan 
Uyuşturucu Maddeler

6.1.3. Kontrollü Teslimat Uygulamaları
Uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının tüm unsurlarıyla birlikte ortaya 

çıkartılmasında, 1988 tarihli “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” ile üye ülkelere tavsiye edilen kontrollü teslimat uygula-
masının önemli bir yeri bulunmaktadır. 

Ülkemizde kontrollü teslimat uygulamalarına, 15.09.1997 tarihli “Kontrollü Teslimat 
Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe girmesi ile birlikte baş-
lanılmıştır. Sözkonusu yönetmeliğin bazı maddeleri 02.04.2008 tarihinde değiştirilmiştir. 

Bahse konu bu değişikliklerle; 

Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke • 
devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile 
bunların naklinde kullanılan araçlar ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin 
iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması zorunluluğu, 
Türk vatandaşlarının iadesinin yabancı ülkedeki cezasının tamamlanmasından son-• 
ra gerçekleştirilmesi, 
Yabancı ülkenin uyuşturucu maddeyi imhaya ilişkin talebi halinde yakalanan uyuş-• 
turucu maddelerin iadesi şartı aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. 

Yapılan bu değişikliklerle, ülkemiz açısından uluslararası kontrollü teslimat uygulama-
larında karşılaşılan sıkıntılar büyük oranda giderilmiştir.

 Yurt İçinde Yurt Dışında
Operasyon Sayısı 13 7
Şüpheli Sayısı 121 8
Eroin 436 kg 402 kg

Kokain 2 kg  
Afyon  13 kg

Captagon 2.737.000 ad  
Ecstasy 18.000 ad  

Tablo-19 1997-2008 Yılları Arası Gerçekleştirilen Kontrollü Teslimat Uygulamaları
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM Daire Başkanlığı tarafından alınan 
adli kararlara istinaden, 1997-2008 yılları arasında toplam 142 kontrollü teslimat uygula-
ması gerçekleştirilmiştir (Tablo-19).

1998-2005 yılları arasında ülkemizin gerçekleştirmiş olduğu kontrollü teslimat uygula-
malarında bir artış trendi görülürken, 2005-2008 yılları arasında bir düşüş trendi gözlen-
miştir (Grafik-31). 2008 yılında 8 kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu 
rakam 2007 yılına göre % 50’lilik bir düşüşü göstermektedir.

Grafik-31 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Kontrollü Teslimat Operasyonları

2008 yılında gerçekleştirilen kontrollü teslimat uygulamalarının % 62,5’ini uluslara-
rası boyuttaki kontrollü teslimat uygulamaları oluşturmaktadır (Grafik-32). Bu durum, 
ülkemizin uyuşturucu ile mücadelede diğer ülkelerle yalnızca bilgi değişimi yoluyla değil, 
operasyonel anlamda da yoğun işbirliği içerisinde bulunduğunun bir göstergesi olarak 
değerlendirilmektedir.

Grafik-32 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Yurtiçi/Yurtdışı Kontrollü Teslimat 
Operasyonları
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6.2. Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan organizasyonların, menfaatleri doğ-
rultusunda bir veya birden fazla ülkede bulunan organizasyonlar ile yakın bir işbirliği 
içerisinde bulundukları bilinmektedir. Ülkemiz, bu tür organizasyonların ortaya çıkartıl-
ması ve yakalanması için, ülkelerin de, en az suç organizasyonlarının kendi aralarında gös-
terdikleri işbirliği kadar yakın bir işbirliği içerisinde olmaları gerektiğine inanmaktadır. 

Bu bağlamda ülkemiz, kendisine gelen her türlü bilgiyi en ince ayrıntısına kadar ince-
lemekte, değerlendirmekte ve analizini yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda elde etmiş 
olduğu tespitlerini ilgili ülkelerle paylaşmakta ve işbirliği içerisinde bunduğu diğer ülkele-
rin de bu konuda aynı hassasiyeti göstermelerini beklemektedir. 

Ülkemize 2008 yılı içerisinde 22 farklı ülkeden 1.258 bilgi talebi gelmiştir (Tablo-20). 
Bu taleplerle ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilerin ilgili ülkelerle 
paylaşılması neticesinde, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında çok sayıda başarılı operas-
yon gerçekleştirilmiştir. 

Sıra No Geldiği Ülke Talep Sayısı Oranı

1 ABD 19 1,5
2 Almanya 394 31,3
3 Arnavutluk 1 0,1
4 Avustralya 3 0,2
5 Avusturya 20 1,6
6 Belçika 40 3,2
7 Bulgaristan 59 4,7
8 Danimarka 2 0,2
9 Fransa 10 0,8
10 Hollanda 111 8,8
11 İngiltere 235 18,7
12 İran 32 2,5
13 İspanya 33 2,6
14 İsrail 5 0,4
15 İtalya 31 2,5
16 KKTC 77 6,1
17 Macaristan 3 0,2
18 Özbekistan 35 2,8
19 Romanya 101 8,0
20 Suriye 1 0,1
21 Suudi Arabistan 20 1,6
22 Ukrayna 26 2,1

Toplam 1258  

Tablo-20 Ülkelere Göre Ülkemize Gelen Bilgi Talepleri
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6.3. Narko Terörizm

Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerinin, kendilerine mali destek sağlamak ama-
cıyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan organizasyonlar ile ilişki içerisinde bulunduk-
ları ve uyuşturucu madde kaçakçılığının imalat, taşıma, aracılık, satış, sokak satıcılığı gibi 
her safhasında yer alarak kendilerine finansal destek sağladıkları bilinmektedir. 

Ülkemizde gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında yakalanan şahısların 
ifadeleri, terör örgütleri ile bağlantılı suç kayıtları, örgüte ait sığınak/hücre evlerinde ele 
geçirilen uyuşturucu maddeler ve dokümanlardaki uyuşturucu alış verişinin para kayıtla-
rı, terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığı ile olan bağlantılarını açıkça ortaya 
koymaktadır.

2008 yılında yapılan operasyonların 3’ünde, bölücü terör örgütünün uyuşturucu mad-
de kaçakçılığı ile bağlantısı olduğu tespit edilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 50 kg. 
eroin maddesi yakalanmıştır.

Bu kapsamda, 1984 yılından günümüze kadar ulusal güvenlik kuvvetlerince, PKK/
KONGRA-GEL terör örgütünün yanı sıra, ASALA, TKP/ML ve DHKP/C terör örgüt-
leriyle bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 353 uyuşturucu madde kaçakçılığı operasyo-
nunda 794 şahıs yakalanmıştır. (Tablo-21)

Madde Cinsi Miktar

Eroin  4.096 kg
Esrar 22.339 kg
Bazmorfin 4.305 kg
Asetik Anhidrit  26.190 lt 
Kokain  710 kg
Afyon Sakızı  8 kg
Sentetik Tablet 337.412 ad
Sodyum Karbonat  1.080 kg
İmalathane 2 ad 

Tablo-21 Terör Örgütleriyle Bağlantılı Uyuşturucu Madde Yakalamaları
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Mali 
Suçlar

Ekonomik ilişkilerin ve ticari faaliyetlerin yaygınlaş-
ması ve çeşitlenmesi, bu alandaki yasal düzenlemelerin yo-
ğunluğuna paralel olarak, kural ihlallerinin de artmasına 
yol açmaktadır. Ekonomik ilişkiler ve ticari faaliyetleri 
düzenleyen kuralların ekonomik çıkar sağlamak amacıyla 
ihlal edilmesi ile gerçekleştirilen mali suçlar, işleniş yön-
temleri açısından son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. 
Mali suçlar; bilinen geleneksel suçlardan birçok açıdan 
farklı olmasının yanında tespit edilip ortaya çıkartılması, 
etki ve maliyetleri ile sonuç ve mağdurları bakımından 
kendine has özellikler taşımaktadır. 

Dünyadaki ekonomik ilişkiler ve ticari sistemlerde 
yaşanan dönüşüm, mal ve para piyasalarındaki ulusal ve 
uluslararası düzeydeki süratli değişim ile iletişim teknolo-
jilerinde yaşanan gelişmeler, mali suçların işleniş sıklığı ve 
yöntemlerini o nispette etkilemiştir. Bununla birlikte, ulu-
sal ve uluslararası düzeydeki siyasi ve sosyal istikrarsızlık-
lar, bölgesel ve dünya çapında yaşanan ekonomik krizler, 
maliye politikalarında yapılan düzenlemeler gibi faktörler 
de mali suçların oluşumu ile doğrudan ilişkili olabilmekte-
dir. Bu yönüyle mali suçlar, etki ve maliyetleri, işleniş yol 
ve yöntemleri ile ulusal sınırları ortadan kaldırarak sınır 
aşan bir nitelik kazanmaktadır. 

Mali suçların işlenmesiyle bir ülkenin ekonomik ve 
siyasal düzeni, sosyal ve ahlaki yapısı, hukuk ve asayiş 
düzeni doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz yönde etki-
lenmektedir. Mali suçların yaygılaşması, serbest pazar eko-
nomisinin temel dinamikleri olan; serbest rekabet, kişisel 
girişimler, fiyatların oluşması, mal ve hizmetlerin sunul-
masında arz-talep dengesinin sağlanması gibi unsurları tah-
rip etmekte ve hatta işleyemez duruma getirebilmektedir. 
Ayrıca her bir mali suçun ülke ekonomisine reel olarak 
verdiği zararların hesaplanması durumunda, bu suçla mü-
cadelenin önemi net olarak anlaşılmaktadır. 

 Mali suçlarla mücadelede etkin mücadele sergilenmedi-
ği takdirde; yerli işletmelerin çok uluslu mali suç örgütle-
rinin nüfuz ve para hakimiyetine girerek reel ekonominin 
zayıflaması, kamu kurum ve kuruluşlarının çıkar grupları-
nın egemenliğine geçmesine neden olmaktadır. Bu durum 
toplum ve ekonomik yapıdaki güven ve istikrar ortamının 
kaybolması, demokratik kurum ve kuralların risk altına 
girmesi, gelir dağılımında büyük adaletsizliklerin yaşan-
ması, devlete olan güvenin kaybolması gibi olumsuzlukla-
rı beraberinde getirebilecektir.  
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Bu kapsamda mali suçların tüm dünya ülkeleri için sebep olduğu risk ve tehditleri yakın-
dan takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimleri, mali suçlarla mücadele-
sini kararlılıkla sürdürmektedir. Gelişen ve değişen şartlara karşı dinamik ve aksiyoner bir 
yapı geliştirilerek, başta yolsuzluk suçları (rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma 
v.s.), akaryakıt kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, in-
san ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve kambiyo suçları ile sahtecilik suçları olmak üzere tüm 
mali suç türleri ile mücadele, farklı yöntem ve stratejiler ile yönlendirilmektedir.  

Mali suç türlerinin çeşitli olması, işleniş yöntemlerinin faklılıklar arz etmesi ve sürekli 
değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle, mücadeleci personelin uzmanlaşması ve eğiti-
mi, soruşturmalarda gerekli teknik altyapı ve donanımın kurularak teknik imkanlardan 
azami ölçüde faydalanılması ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlarla Mücadele Birimleri, mali suçlarla mücadelede zaafiyet yaşanmaması ve so-
ruşturmalardan etkin sonuç alınabilmesi için, gerekli eğitim, uzmanlaşma, teknik alt yapı 
çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış ve önemli planlı operasyonel çalışmalar gerçek-
leştirmiştir. Bu çalışmalar neticesinde ise kamu maliyesinin gelir kaybının önüne geçilmiş, 
devlete ve kurumlara yüklenen büyük miktarlardaki zararlar engellenmiş, toplumdaki ve 
ekonomik yapıdaki güven ve istikrar ortamının sürekliliğinin temin edilmesine gayret 
gösterilmiştir.

1. KAÇAKÇILIK SUÇLARI
Niteliği itibariyle büyük miktarlarda ekonomik kayba neden olan kaçakçılık suçları, 

ülkemizde daha çok akaryakıt kaçakçılığı, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçak-
çılığı, emtia kaçakçılığı ile kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı şeklinde görülmektedir.

1.1.  Akaryakıt Kaçakçılığı

Ülkemizin, akaryakıt fiyatlarının düşük olduğu petrol üreten ülkelere komşu olma-
sı, akaryakıt kaçakçılığının suç örgütlerince kârlı bir iş olarak kabul edilen ve akaryakıt 
ürünlerinin geniş kullanım alanının bulunması gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkan akar-
yakıt kaçakçılığı, kaçakçılık faaliyetleri içerisinde 
önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle son 
yıllarda artış gösteren bir suç türü olarak da kar-
şımıza çıkan akaryakıt kaçakçılığının, toplanan 
vergi gelirlerinde akaryakıt ürünlerinin önemli 
bir yer teşkil ettiği de göz önüne alındığında dev-
letimizin büyük miktarlarda vergi kaybına neden 
olduğu görülecektir.  

Ayrıca, suça konu olan standart dışı akaryakıt, 
gerek araçların mekanik yapılarına, gerekse çevre 
sağlığına verdiği zarar açısından önemli bir tehdit 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla akaryakıt kaçakçılığı, sadece kolluğun görev sahası ile sınırlı 
olmayıp, beraberinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini gerektiren suç türleri 
arasında yer almaktadır.
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1.1.1. Mücadele Çalışmaları

Akaryakıt kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı ile Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) arasında 2005 yılında imzalanan “Petrol Piyasasın-
da Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü” uyarınca yürütülmekte olan dene-
tim faaliyetlerine 2008 yılında da devam edilmiştir. 

Bu kapsamda ülke genelinde 14 ilde depolama faaliyeti yürüten toplam 64 tesis denet-
lenmiştir. Ayrıca, sözkonusu protokol kapsamında;

526 adet otogaz bayisi denetlenerek 100 tanesi mühürlenmiş, denetlenen 23 tüp ba-• 
yisinden 8 tanesi hakkında adli işlem yapılmıştır.  
1.663 adet akaryakıt bayisi denetlenmiş ve 416 adet numune alınarak 25 bayii mü-• 
hürlenmiştir. 
39 adet madeni yağ üretim tesisi denetlenmiş ve 133 adet numune alınarak 5 tesis • 
mühürlenmiştir. 
2.002 adet taşıma lisanslı tanker denetlenmiş ve 285 adet numune alınarak 22 tanker • 
mühürlenmiştir.
8 adet biodizel üretim lisanslı firma denetlenmiş ve 2 firma mühürlenmiştir. • 

Ayrıca, üretimlerinde solvent kullanan 6 firma, akaryakıt depolama lisanslı 95 firma • 
ve ihrakiye akaryakıt satan 10 firma denetlenmiştir.

1.1.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

 İçişleri Bakanlığı ile EPDK arasında imzalanan protokol kapsamında, yürütülmekte 
olan denetim faaliyetlerinde görevli personelin uzmanlaşmasını sağlamak amacıyla, top-
lam 115 personelimize yönelik 17-21 Kasım 2008 tarihleri arasında Kocaeli ili Gebze’de 
“Petrol Sıvılarından Numune Alma Semineri ve Ulusal Marker Kontrol Cihazı Eğitimi” 
düzenlenmiştir.  

07–11 Nisan 2008 ve 26–30 Mayıs 2008 tarihleri arasında KOM Daire Başkanlığınca 
TADOC’da düzenlenen iki ayrı programla, 28 il biriminde görev yapan toplam 33 perso-
nele akaryakıt kaçakçılığı soruşturma yöntemleri hakkında “Kaçakçılık Suç Soruşturma-
larında Uzmanlık Eğitimi” verilmiştir. 

1.1.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede, 2008 yılı içerisinde 11’i planlı olmak üzere top-
lam 756 adet operasyonel çalışma gerçekleştirilerek, 1.482 şahıs yakalanarak gözaltına 
alınmış ve 3.754.089 litre kaçak akaryakıt ve türevleri ele geçirilmiştir.
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Grafik-2 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Akaryakıt Olay  Şüpheli Sayıları

Grafik-1 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Akaryakıt  Miktarları (lt)

Grafik-3 2008 Yılında Meydana Gelen Akaryakıt Kaçakçılığı Olay Dağılımında İlk On İl
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Grafik-4 2008 Yılında Yakalanan Kaçak Akaryakıt Miktarında İlk On İl

2008 yılında; her ne kadar ele geçirilen akaryakıt miktarında düşüş olsa da, olay ve 
yakalanan şüpheli sayılarında bir artış olduğu açıkça görülmektedir. Bu durumun ise özel-
likle projeli operasyonel çalışmalara önem veren KOM birimlerinde görevli personelin 
uzmanlaşmasına yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmaları ve yeni uygulamaya konulan 
Ulusal Marker sistemi ile yapılan denetim faaliyetlerinin bir neticesi olduğu değerlendi-
rilmektedir.

1.2. Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı

Ülkemizde yasal olarak üretilen veya ithaline izin verilen tütün ve tütün mamulleri ile 
alkollü içki türlerinin, suç örgütlerince yasadışı yollardan ülkeye sokulması veya sahte-
ciliğinin yapılması, büyük miktarlarda vergi kaybına neden olduğu gibi toplum sağlığını 
olumsuz yönde etkilemekte ve aynı zamanda terör örgütlerine önemli bir gelir kaynağı 
sağlamaktadır.

Kaçak sigaralar, ülkemize genellikle kara sınırlarımızdan getirilerek iç piyasaya sürül-
mektedir. Bunun yanında, ihraç amacıyla yurtdışından deniz yoluyla getirilen kaçak siga-
raların da iç piyasaya sürüldüğü görülmektedir. 

Sigara kaçakçılığı son yıllarda özellikle, Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde giderek 
artan bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Mardin, Şırnak, Hatay, Adana Muş, Van 
ve Diyarbakır illerimizde gerçekleştirilen projeli operasyonel çalışmalar neticesinde ele 
geçirilen sigara oranlarındaki artış, bu bölgelerde faaliyet gösteren suç organizasyonları-
nın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 

Ülkemizdeki alkollü içki kaçakçılığının, genellikle üretici fabrikalarında ve gümrük-
süz eşya satış mağazalarının denetimlerinin yeterli düzeyde olmaması, dağıtım kanalları 
arasındaki mal ve nakit akışının kontrol altında tutulmaması ve etil alkolün tabii özel-
liklerinden arındırılmaksızın yurda sokulması gibi sebeplerden dolayı meydana geldiği 
görülmektedir. 
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Sahte veya kaçak içki, tüketicinin sağlığını riske soktuğu gibi kayıt dışı olması sebebiy-
le de ciddi vergi kayıplarına neden olmaktadır. 

1.2.1. Mücadele Çalışmaları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bi-
rimlerince tütün ve tütün mamulleri ile alkollü 
içki kaçakçılığıyla mücadele, ilgili diğer kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yeni yöntem ve 
stratejiler geliştirilerek kararlılıkla devam ettiril-
mektedir. 

Bu çerçevede tütün mamulleri, alkollü içki 
kaçakçılığı ve sahteciliğinin neden olduğu yük-
sek düzeydeki vergi kaybını önlemek ve kayıt 
dışı ticareti ortadan kaldırabilmek amacıyla 4733 
sayılı kanunda yapılan değişikliklerin 15.05.2008 
tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte bandrol uygulamasına geçilmiştir.  

Ülkemiz genelinde Maliye Bakanlığı ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu 
(TAPDK) yetkilileri ile birlikte il birimlerinin de katılım sağladığı eş zamanlı bir denetim 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetimlerde 19 ilde 30 farklı işyeri ve 30 şahıs hakkında 
adli işlem yapılarak çok sayıda tütün mamulü ve alkollü içkiye el konulmuştur.

1.2.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

KOM Daire Başkanlığının kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik olarak yürüttüğü 
uluslararası işbirliği faaliyetleri çerçevesinde, üyesi olduğumuz Güneydoğu Avrupa İşbir-
liği Girişimi (SECI) Merkezi “Sahtecilik ve Kaçakçılık Görev Gücü”nün 03–04 Kasım 
2008 tarihlerinde Romanya/Bükreş’te gerçekleştirilen 7. toplantısına katılım sağlanarak 
bölge ülkelerinde meydana gelen başta sigara olmak üzere diğer kaçakçılık türleri ile mü-
cadelede takip edilecek yol ve yöntemler konusunda ortak çalışma imkânları değerlendi-
rilmiştir.    

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 23–26 Nisan 2008 tarihleri arasında Mardin’de 
“Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı İle Mücadele” konulu bir çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaya, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının yoğun 
olarak işlendiği Hatay, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Van, Adana, Ağrı, Mar-
din, Mersin, Kilis, Şırnak, Hakkari, Batman, Muş ve Bitlis il birimlerinde görevli personel 
ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçlara Araştırma Kurulu Başkanlığı 
(MASAK), Gümrük Müsteşarlığı ve Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası 
Düzenleme Kurumu (TAPDK) yetkilileri katılım sağlamıştır. Ayrıca, çalıştayda elde edi-
len bilgiler ve belirlenen öncelikler bu suça yönelik bilinç düzeyinin artırılması amacıyla 
il birimlerinin tamamı ile paylaşılmıştır.



55

Mali Suçlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baskanlıgı

Grafik-5 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Sigara Miktarları

Grafik-6 2008 Yılında Meydana Gelen Kaçak Sigara Yakalamalarında İlk On İl

Grafik-7 Yıllara  Göre Yakalanan Kaçak İçki Miktarları

1.2.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 
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Grafik-8 Yıllara Göre Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Olay ve Şüpheli 
Sayıları

Grafik-9 2008 Yılında Meydana Gelen Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı 
Olaylarında İlk On İl

Grafik-10 2008 Yılında Meydana Gelen Kaçak İçki Yakalamalarında İlk On İl
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Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği suçları ile müca-
delede, 2008 yılı içerisinde 33’ü planlı olmak üzere toplam 2.406 operasyonel çalışma 
gerçekleştirilerek, 3.767 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve bu çalışmalar kapsamında 
10.669.357 paket kaçak tütün ve tütün mamulü, 499.995 kg. tütün ile 384.278 şişe kaçak 
alkollü içki ele geçirilmiştir.

 2008 yılı içerisinde tekel maddeleri kaçakçılığına ilişkin, olay ve sanık ile ele geçirilen 
tütün ve tütün mamullerinde büyük bir artış olduğu görülmektedir. İl birimlerince ger-
çekleştirilen projeli operasyonel çalışmalar ile Maliye Bakanlığı ve TAPDK yetkilileri ile 
birlikte müşterek yapılan denetim ve eğitim faaliyetlerinin bu artışta etken olduğu değer-
lendirilmektedir. 

1.3. Emtia Kaçakçılığı

Emtia kaçakçılığı, özellikle son yıllarda önemini artıran çay, şeker ve telefon gibi ka-
çakçılığa konu ürünlerin çeşitliliğinden dolayı içerisinde farklı yöntemleri barındıran suç 
türü olarak görülmektedir. Ülkemizin kayıt dışı ekonomisini de tetikleyen bu suçla mü-
cadelede güncel mücadele stratejilerinin benimsenerek uygulanması büyük önem arz et-
mektedir. 

1.3.1. Mücadele Çalışmaları

KOM Daire Başkanlığınca yapılan tespitler doğrultu-
sunda, 2006–2008 yılları arasında ön plana çıkan elektronik 
eşya, iletişim araçları ve çay-şeker gibi temel gıda ürünleri-
nin kaçakçılığı ile mücadele, öncelikli hedef olarak kabul 
edilmiş ve bu doğrultuda mücadeleye devam edilmiştir.

İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan müşterek çalışmalara 
merkez ve il birimlerince gereken katkı sağlanmıştır. Ay-
rıca, bu doğrultuda sistemli bir mücadele yürütülmesi için 
halkın bilinçlendirilmesine ve önleyici faaliyetlere ağırlık 
verilmiştir. 

Nitekim cep telefonu, çay ve şeker kaçakçılığına karşı 
gerçekleştirilen etkin mücadele faaliyetleri kapsamında ele 
geçirilen kaçak eşya miktarı ile çökertilen suç organizasyo-
nu sayısında büyük arıtış görülmüştür.    
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1.3.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 27–29.02.2008 tarihleri arasında Mersin ilinde 
“Serbest Bölgeler” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştaya, Adana, An-
talya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Denizli, Mardin, Mersin, Samsun, Trabzon ve 
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüklerinde görevli 15 personel ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Ser-
best Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Müsteşarlığı temsilcileri katılım sağlamıştır. 

Emtia kaçakçılığının önemli bir bölümünü oluşturan kaçak cep telefonlarının klonlan-
ması işlemleri ile mücadelede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli 
gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri kapsamında; 2008 yılında 81 il biriminden toplam 135 
personele IMEI klonlanması ile mücadele konusunda eğitim verilmiştir. 

07–11 Nisan 2008 ve 26–30 Mayıs 2008 tarihleri arasında KOM Daire Başkanlığınca 
TADOC’da düzenlenen iki ayrı programla, 28 il biriminde görev yapan toplam 33 perso-
nele emtia kaçakçılığı soruşturma yöntemleri hakkında “Kaçakçılık Suç Soruşturmaların-
da Uzmanlık Eğitimi” verilmiştir. 

Ayrıca, emtia kaçakçılığıyla ilgili olarak KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan “Serbest 
Bölgeler, Mevzuatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Soruşturma Yöntemleri”, “Şeker Kaçak-
çılığı ile Mücadele Yöntemleri” ve “IMEI Klonlama Suçları” konulu dokumanlar KOM 
birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 

1.3.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 

Grafik-11 Yıllara Göre Emtia Kaçakçılığı Olay ve Şüpheli Sayısı
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Grafik-12 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Cep Telefonu (ad)

Grafik-13 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Çay (kg)

Grafik-14 Yıllara Göre Yakalanan Kaçak Şeker (kg)
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Emtia kaçaklığı ile mücadelede, 2008 yılında 8’i planlı olmak üzere toplam 1.096 ope-
rasyonel çalışma gerçekleştirilerek, 1.967 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve il birimlerince projeli olarak gerçekleştiri-
len operasyonel çalışmalarda önceki yıllara nazaran bir artış olduğu gözlenmiştir.  2008 
yılında 32.641 adet cep telefonu, 383.264 kg çay ve 850.575 kg gümrük kaçağı şeker ele 
geçirilmiştir. 

1.4. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı

Anadolu’nun tarih öncesi devirlerden başlayarak çok sayıda farklı 
uygarlık ve medeniyete ev sahipliği yapmış olması ülkemizin dünyada 
eşi görülmemiş bir açık hava müzesi olma niteliği kazanmasını sağla-
mıştır. Ancak bu durum aynı zamanda Ülkemizi kültür ve tabiat var-
lıkları kaçakçılığı açısından cazip bir ülke konumuna getirerek ortak 
tarih ve kültür mirasının bir anlamda sömürülmesine neden olmakta-
dır. 

Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı, genel olarak eski uygarlıkla-
rın yerleşim alanlarında yoğunlaşmakta ve ülkemiz kökenli tarihi eser-
lerin özellikle yurt dışında büyük paralar karşılığında alıcı bulması, 
tarih ve kültür varlıklarımızın illegal yollardan yurtdışına çıkartılmasına zemin hazırla-
maktadır.

Bununla birlikte, diğer birçok organize suç faaliyetlerinde olduğu gibi, kültür ve tabiat 
varlıkları kaçakçılığında da “talep” bu suçu tetikleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bu talep doğrultusunda gerçekleşen eski eser kaçakçılığı; kaçak kazı, hırsızlık, elde 
edilen kültür varlıklarının taşınması veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetine 
geçirilmesi şeklinde üç aşamada gerçekleştirilmektedir. 

Birinci aşamada; kültür varlığının bulunduğu yerden kaçak kazılarla ortaya çıkarılması 
veya herhangi bir yerden çalınması söz konusudur. Höyük veya ören yerleri, tümülüsler 
veya nekropoller, dini yapılar ve müzeler hırsızlık fiillerine veya kaçak kazılara maruz 
kalabilmektedir. 

İkinci aşamada; eski eser kaçakçıları tarafından elde edilen söz konusu kültürel varlıkla-
rın talep doğrultusunda yasadışı trafiği söz konusudur. Burada talep eden kişi, gerçek veya 
tüzel kişi olabilmektedir. 

Üçüncü aşamada ise; bahse konu kültür varlıklarının, tescil ettirilerek bir başka gerçek 
veya tüzel kişinin mülkiyetine geçirilmesi gerekmektedir. Tescil edilme, kültür varlıkları-
nın müzelerin ve koleksiyoncuların envanter defterine kaydedilmesi şeklinde olabileceği 
gibi, satış veya ihraç izin belgesi almak suretiyle de yapılabilmektedir.  

Bu bağlamda eski eser kaçakçılığı; bir toplumun doğal ve kültürel mirası niteliğindeki 
kültür ve tabiat varlıklarının, bilimsel amaç ve yöntemlerden uzak olarak, kaçak kazılar 
veya soygunlarla yalnızca maddi kazanç sağlamak için ticari bir meta gibi görülerek yurt 
içinde veya yurt dışında pazarlanması şeklinde tanımlanabilmektedir.  

1.4.1.Mücadele Çalışmaları

KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimlerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı 
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ile mücadele çalışmalarında; eldeki tüm olanaklar kullanılarak yeni mücadele strateji ve 
teknikleri geliştirilmekte ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri-
ne kararlılıkla devam edilmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda KOM birim personeline kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılı-
ğı ile mücadele eğitimleri verilmektedir. Ayrıca merkez ve taşra birimlerimizde arkeolog 
polislerin görevlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında, sınıraşan özelliği bulunan bu 
suçla mücadelenin uluslararası boyutu da İnterpol-Europol ve Sirene Dairesi Başkanlığı ve 
ülkemizin karşılıklı işbirliği içerisinde bulunduğu ülkelerle oluşturulan İrtibat Görevlileri 
aracığıyla yürütülmektedir. 

Diğer yandan, “Aranan Kültür Varlıklarımız” isimli projenin 2008 yılı içerisinde daha 
detaylı ve kullanışlı versiyonu geliştirilerek il birimlerinin kullanımına sunulmuştur. Böy-
lelikle aranan eserlerin ayırt edici özellikleri hakkında birimlerimiz daha doğru, detaylı ve 
hızlı bilgi sahibi olabilmektedirler. 

1.4.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri

Ülkemizden çalınan ve yasadışı yollardan yurt dışına çıkarılarak satışı gerçekleştirilen 
kültürel varlıklarımızın tespiti ile iade sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesine yöne-
lik,  17.06.2008 tarihinde Ankara’da, Almanya adli ve polis makamları ile ülkemiz yetkili 
makamlarının ve KOM Daire Başkanlığı’nın katılım sağladığı bir değerlendirme toplantı-
sı gerçekleştirilmiştir. 

Söz konusu toplantıda, ülkemizde yapılan kaçak kazılar neticesinde elde edilen ve yasa 
dışı yollarla yurt dışına çıkarılarak Almanya’daki müzayede salonlarında satışa sunulan 
tarihi eserlerin ülkemize iadesi konusunda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri değerlen-
dirilmiştir.   

07–11 Nisan 2008 ve 26–30 Mayıs 2008 tarihleri arasında KOM Daire Başkanlığımız 
TADOC’da düzenlenen iki ayrı programla, toplam 28 il biriminde görev yapan 33 perso-
nele, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı soruşturma yöntemleri hakkında “Kaçakçılık 
Suç Soruşturmalarında Uzmanlık Eğitimi” verilmiştir. 

1.4.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme 

Grafik-15 Yıllara Göre Yakalanan Kültür ve Tabiat Varlıkları
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Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı ile müca-
delede, 2008 yılında 7’si planlı olmak üzere toplam 
289 operasyonel çalışma gerçekleştirilerek, 734 şahıs 
yakalanarak gözaltına alınmış ve 14.586 adet eser ile 
11.369 adet sikke olmak üzere toplam 25.955 adet 
tarihi eser ele geçirilmiştir.

2008 yılı verilerine bakıldığında; ele geçirilen 
tarihi eser sayısında bir azalma olduğu görülmekte 
ise de, bu durumun son dönemde vatandaşın tarihi 
eserlerin korunması konusunda gösterdiği duyarlılı-
ğının artması ve bu suçla etkin mücadele ile doğru-
dan ilişkilim olduğu değerlendirilmektedir. 

Grafik-16 Yıllara Göre Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılık Olay ve Şüpheli Sayıları

Grafik-17 2008 Yılında Meydana Gelen Eser ve Sikke Kaçakçılığı Yakalamalarında İlk On 
İl
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2. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARI
2.1 Göçmen Kaçakçılığı

Günümüzde hızla gelişen siyasal, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmelerin ülkelerin birçok 
alanda büyümelerine olumlu katkısı olduğu gibi, 
bu büyümenin beraberinde getirdiği ve ülkeleri 
tehdit eder nitelikte bazı olumsuzlukların da ol-
duğu bilinen bir gerçektir. Özellikle gelişmemiş 
ve ekonomik yönden zayıf ülke vatandaşlarının, 
bulundukları ülkelerden, refah ve ekonomik sevi-
yesi yüksek olan ülkelere gitme ve daha iyi şart-
larda yaşama arzularından kaynaklanan yasadışı 
göç hareketleri de bu olumsuzlukların başında 
gelmektedir. Zira yenidünya düzeninin ortaya çıkması ve küreselleşmenin beraberinde 
getirdiği bu illegal göç hareketleri, gerek sosyal düzenin korunması gerekse uluslararası 
güvenliğin sağlanması noktasında ülkeler için büyük tehlike oluşturmaktadır.

Geçmişten günümüze bakıldığında, ekonomik ve siyasi olarak istikrarı sağlayamayan 
bölge halkının, bulundukları bölgelerden ayrılarak, az da olsa daha rahat ve refah seviyesi 
yüksek olan bölgelere doğru gitmek arzusu içerisinde olmaları aslında tarihin her dö-
neminde görülmektedir. Ülkelerin kendini geliştirmesi ile birlikte yapıların da meydana 
gelen siyasi farklılıklar, ekonomik ve sosyal çalkantılar, iç savaşlar, doğal afetler, açlık ve 
salgın hastalıklar gibi sebepler tüm bu insan hareketlerini tetikleyici unsurlar olarak kar-
şımıza çıkmaktadır.

Bu olumsuz etkenler sonucunda, bulundukları ülkelerden ayrılmak zorunda kalan 
veya kendilerini ayrılmak zorunda hisseden insanların varlığı da ortaya çıkarak, cazibesi-
ni her geçen gün artıran ve yasadışı olsa bile alternatif bir yaşam merkezi görülen Avru pa 
ülkeleri, daima hedef ülke olarak görülmüştür. 

Ülkemiz ise, gerek coğrafi konumundan ötürü gerekse doğusunda bulunan birçok ül-
kelere nazaran özellikle ekonomik ve sosyal yönden son yıllarda gösterdiği gelişmelerden 
dolayı bu hareketlenmelerden olumsuz yönde en çok etkilenen ülkelerin başında gelmek-
tedir. Zira ülkemizde meydana gelen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin bir boyutu, ülke-
miz üzerinden diğer Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen transit göç hareketlerini kapsar-
ken, diğer boyutu da, doğrudan ülkemize gelen göç hareketlerini içermektedir. Ayrıca, 
ülkemiz vatandaşlarının da konu olduğu bu illegal hareketlenmelerde, ülkemizin özellikle 
göçmen kaçakçılığı suçlarında “kaynak, transit ve hedef” ülke konumda bulunduğu bili-
nen bir gerçektir.

Bununla birlikte, günümüzde ülkelerin gerek ekonomik ve siyasal düzenini tehdit eden 
gerekse sosyal yapılarını olumsuz yönde etkileyen tüm bu illegal hareketlenmelerin, artık 
suç organizasyonları için de büyük rant sağlayan suç türleri arasında yer aldığı aşikardır. 

Özellikle son yıllarda gerek görsel gerekse yazılı medyadaki haberlerde de yer aldığı 
üzere; “Umuda Yolculuk” beklentisiyle yola çıkan birçok insanın, suç organizasyonlarına 
verdikleri büyük miktarlardaki para karşılığında kandırıldıkları ve hedeflerine varamadan 
göçmen kaçakçılığı suç organizasyonlarının mağduru oldukları görülmektedir.
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Diğer yandan, göçmen kaçakçılığının ülkemiz ekonomisine verdiği olumsuz etkilerin 
yanı sıra bazı terör örgütlerinin de, zaman zaman bu suç organizasyonlarının içerisinde 
yer aldıkları ya da suç organizasyonları ile irtibata geçerek haraç toplamak suretiyle terö-
rist faaliyetlerinin finansmanını sağladıkları bilinmektedir. 

Ülkemizde meydana gelen göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine bakıldığında; bazı suç ör-
gütlerinin gelişen teknoloji ve ekonomik şartların da paralelinde, yurtdışına kaçıracakları 
kaçak göçmenleri, kolluğun dikkatini çekmeyecek ölçüde özenle giydirdikleri ve doğu 
illerimizden batı illerimize zaman zaman uçak ile gönderdikleri görülmektedir.

Batı bölgelerimizde genellikle nüfusun yoğun olduğu büyük şehirlere gelen kaçak göç-
menlerin, organizatörlerce özelikle ucuz olarak bilinen otellerin bir arada bulunduğu böl-
gelerdeki otellerde kalmalarının sağlandığı veya suç organizatörleri tarafından önceden 
kiralanan ve “şok” diye tabir edilen evlerde barındırıldıkları bilinmektedir.

Göçmen kaçakçılığı suç faaliyetlerinin, ülkemizde çıkış hareketlerine bakıldığında ise; 
geçişlerin karayolu güzergâhı kullanmak suretiyle tırlar ve kamyonlar içerisindeki gizli 
bölümlerde saklanmak suretiyle gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Bununla birlikte, sahte pasaportlarla veya sahte belge ibraz edilerek alınan vizelerle ge-
rek hava hudut gerekse kara hudut kapılarımızdan geçişler olabildiği gibi, Ege kıyılarımız 
üzerinden deniz yoluyla kaçak geçişler de olabilmektedir.

Ayrıca, özellikle son yıllarda gündeme gelen yeni bir güzergahta ise, suç organizasyon-
larının kaçak göçmenleri teknelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden 
önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) oradan da Yunanistan veya İngiltere’ye 
götürdükleri bilinmektedir.

2.2. İnsan Ticareti

Günümüzde “modern kölelik” olarak da bilinen ve artık dünyanın en kirli suçlarından 
biri olarak nitelendirilen insan ticareti, günümüzde suç örgütlerince tercih edilen suç tür-
leri arasında yer almaktadır. İnsan ticareti suç faaliyetleri; ülkelerin ekonomik ve sosyal 
yönünü olumsuz etkilediği gibi insan hakları ihlalleri ile siyasi ve ahlaki yapısını da tehdit 
eder boyuta gelmiştir. 

Ülkemiz ise, insan ticareti suçlarında; Asya, Ortadoğu ve eski Doğu Bloğu ülkelerine 
komşu olması ve bu ülkelere nazaran daha refah bir seviyede bulunmasından dolayı “he-
def ülke” konumunda bulunmaktadır. 

Ülkemizin uyguladığı esnek vize politikasından da faydalanarak ülkemize kolayca ge-
lebilen eski Doğu Bloğu ülkeleri vatandaşları için, ülkemiz cazip ve tercih edilen bir ülke 
konumunda olsa da, bu durum ülkemizin ahlaki ve sosyal yapısını olumsuz yönde etkile-
diği gibi ülkemiz adına dünyada kötü bir fotoğrafımızın olmasına da sebep olmaktadır.

İnsan ticareti suçuna, genç ya da yetişkin kadın veya erkekler konu olabilmekte-
dir. Ancak yapılan çalışmalar ve elde edilen verilere bakıldığında, özellikle ülkemizde                         
meydana gelen insan ticareti suç faaliyetlerinin, çoğunlukla zorla fuhuş yaptırmaya ve 
zorla çalıştırmaya maruz kalan kadın veya kızların konu olduğu görülmektedir. Bunun 
yanı sıra, aralarında ülkemiz vatandaşları ile birlikte yabancı uyruklu şahısların da bulun-
duğu insan ticareti suç organizasyonları içerisinde, bayan organizatörlerin de gün geçtikçe 
artan oranda diğer birçok örgüt yapılanmalarından farklı olarak rol aldığı bilinmektedir. 
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Ayrıca, insan tica reti suçunun soruşturma boyutunda bulunan kolluğun adli görevinin 
yanı sıra, bu suçun karakteristik ve sınır aşan özellikleri de göz önünde bulunduruldu-
ğunda; insan ticareti ile mücadelenin, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda adli ve idari 
yapıda ilgili kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini de zaruri kıldığı bir gerçektir.

2.3. Organ ve Doku Ticareti

Organ ve doku ticareti; teknolojide yaşanan gelişmeler neticesi gerçekleştirilen pek çok 
organ ve doku (böbrek, akciğer, karaciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp, deri, kemik, kıkır-
dak, eklem ve kornea gibi) nakil işlemlerinin bir yan unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. 

İnsan ticaretinin farklı diğer boyutlarında olduğu gibi, organ ve doku ticareti faaliyet-
lerinde de arz ve talebin olduğu bir gerçektir. Bu pazarın talebini oluşturan ve özellikle 
sağlıklarına kavuşabilmek için organ veya doku bekleyen hastaların sayısı ise, azımsanma-
yacak kadar çoktur. Bütün bu illegal faaliyetlerin arz kısmında, içerisinde bulundukları 
olumsuz koşullar nedeniyle organ ve dokularını satmak isteyen veya satmak zorunda bı-
rakılan bireyler bulunmaktadır. 

Günümüzde, uluslararası alanda yasaklanan bir sektör olarak karşımıza çıkan organ 
ve doku ticareti, aynı şekilde uluslararası alanda örgütlenmiş profesyonel suç örgütlerince 
işlenebilen ve her geçen gün daha fazla kişiye telafisi imkânsız sonuçlar doğuran bir suç 
türü haline gelmiştir.    

Ülkemiz açısından bakıldığında ise, gerek ulusal gerekse uluslararası medyada yer alan 
bazı haberlerde, Türkiye’nin organ ve doku ticaretinde; coğrafi konumu itibariyle zengin 
Ortadoğu ülkelerindeki hastalar ile yoksul Doğu ve Orta Avrupa vatandaşları ile Türk 
Cumhuriyetlerinden gelen kimseleri buluşturan önemli bir merkez olarak gösterilmeye 
çalışıldığı görülmektedir. Ancak, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi olumsuz 
yönde etkileyen tüm bu haberleri doğrulayan bilimsel araştırmaların olmadığı gibi, polis 
kayıtlarında da bu tür olaylara rastlanılmamaktadır. 

Diğer yandan, organ ve doku ticareti suç faaliyetlerine yönelik yürütülmekte olan mü-
cadele çalışmalarında karşılaşılan en büyük problemin; bu suçun yasal nakil işlemlerinden 
farklı olarak, hukuki boşluklardan faydalanılarak gerçekleştirilebilmesi imkânının bulun-
masıdır. Özellikle gerek suçun soruşturulmasında, gerekse suçun delillendirilmesine yönelik 
yürütülen mücadele çalışmalarında kolluğu zor durumda bırakan bu konulara ilişkin ilgili 
kurumlar ile birlikte KOM Daire Başkanlığınca koordineli çalışmalar yürütülmektedir. 

2.4. Mücadele Çalışmaları

Gün geçtikçe önemini artıran göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ve suç ör-
gütleri ile mücadele faaliyetleri kapsamında; suç örgütlerinin tüm yönleri ile ortaya çıka-
rılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini temel prensip olarak benimseyen KOM 
Daire Başkanlığınca, uzun soluklu ve projeli çalışmalar gerçekleştirilmesi büyük önem arz 
etmektedir.

Bu kapsamda, bu suçlarla mücadele alanında gerçekleştirilen operasyonel çalışmaların 
paralelinde persone lin gelişen teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanması ve özel-
likle bu suçların soruşturulmasında uzmanlaştırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri artan 
ölçüde devam etmektedir. 
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Ayrıca, tüm bu mücadele faaliyetlerimizde, tüm kurum, kuruluşlar ve sivil toplum 
örgütleri ile birlikte koordineli bir şekilde ger çekleştirilen yakın işbirliği faaliyetlerimiz, 
gerek ulusal gerekse uluslararası işbirliğine örnek teşkil edecek nitelikte olup, çalışmaları-
mıza ayrı bir ivme kazandırmıştır.

2.5. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadeledeki etkinliği artırmak ama-
cıyla, KOM Daire Başkan lığı koordinesinde 2006 Ekim ayında başlatılan ve ülkemizde 
görevli irtibat görevlileri ile mücadeleci kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
“Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadelede Ulusal Kurumlar ve İrtibat Görev-
lileri Toplantıları”na 2008 yı lı içerisinde de düzenli olarak devam edilmiştir.

İnsan Ticareti ile Mücadele Ulusal Görev Gücü’nün koordinesinde ve KOM Daire 
Başkanlığı ile birlikte ilgili tüm kurumların katkılarıyla; insan ticareti ile mücadele alanın-
da Ülkemizde kaydedilen ilerlemelerin ve istatistiki verilerin yer aldığı “Türkiye İnsan 
Ticareti İle Mücadele 2007 Raporu” hazırlanmıştır.  

İnsan Ticareti suçu ile mücadelede etkinliği artırmak amacıyla, 30 Kasım 2007 tarihin-
de İçişleri Bakanlığı-Dışilişkiler ve Avrupa Birliği (DİAB) Daire Başkanlığı ve Uluslararası 
Göç Örgütü’nün (IOM) koordinesinde “Türkiye’nin İnsan Ticareti ile Mücadele Çabala-
rının Desteklenmesi ve İnsan Ticaretine Maruz Kalan Herkesin Adalete Erişiminin Sağ-
lanması” konulu bir AB projesi başlatılmıştır. 24 ay sürmesi planlanan söz konusu projeye 
Emniyet Genel Müdürlüğü-KOM Daire Başkanlığınca aktif katılım sağlanmaktadır. 

Anılan projede özellikle bu suçla mücadele eden birimlerin personeline eğiticilerin eği-
timi ve uzmanlık eğitimi ile çeşitli seminerler ve yabancı dil eğitimi verilmesi planlan-
mıştır. 2008–2009 yıllarını kapsaması planlanan tüm bu faaliyetlerden, 5 ayrı ilimizde ve 
toplamda 280 kolluk görevlisine yönelik gerçekleştirilmesi düşünülen uzmanlık eğitim 
programının ilki “İnsan Ticareti ile Mücadele Uzmanlık Kursu” adı altında 10–13 Kasım 
2008 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenmiştir.

Diğer yandan, bahse konu projenin diğer bir ayağında yer alan ve insan ticaretinde he-
def ve kaynak ülke konumunda bulunan ülkelerin bu suçla mücadelesini yerinde görmeyi 
amaçlayan çeşitli çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 13-17 Ekim 2008 tarihleri arasında 
Ukrayna’da, 7-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Rusya’da, 25-29 Ağustos 2008 tarihleri 
arasında İngiltere’de ve 25-29 Ağustos 2008 tarihleri arasında İtalya’da gerçekleştirilen söz 
konusu çalışma ziyaretlerine, İstanbul, Muğla, Erzurum ile Konya il birimlerinin insan 
ticareti ile mücadele kısımlarında görevli temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.  

Göçmen kaçakçılığı konusu ile ilgili olarak Almanya’nın “Yasadışı Göç Ortak Analiz 
ve Strateji Merkezi (GASIM)” tarafından alınan bir davet üzerine; Ülkemiz ile Almanya 
arasında ikili işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla 13-
17 Ekim 2008 tarihleri arasında Almanya-Berlin’e bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Bahse konu çalışma ziyaretine; Mersin ve Erzurum il birimlerinin göçmen kaçakçılığı ile 
mücadele kısımlarında görevli temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır.  

KOM Daire Başkanlığınca, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadelede karşı-
laşılan problemler, bu problemlerin çözümüne yönelik özellikle sınır güvenliğine ilişkin 
alınabilecek önlemler ve mevcut önlemlerin artırılması ile özellikle bu suçun soruşturul-
masında personelin teknolojik imkanlardan azami ölçüde faydalanarak uzmanlaştırılması 
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ve ulusal/uluslararası tüm kurumlar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin 
geliştirilmesi amacıyla “20–21 Kasım 2008” tarihlerinde Van Polisevi’nde “Göçmen Kaçak-
çılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

Söz konusu çalıştaya, bu suçların yoğun olarak görüldüğü ve stratejik öneme haiz ol-
duğu değerlendirilen sınır illerimizden “Ağrı, Ardahan, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, 
Iğdır, Kars, Şırnak, Mersin ve Van” il birimlerinde görevli temsilciler katılmıştır.  

Ayrıca, organ ve doku ticareti konusunda, 22.04.2008 ve 03.06.2008 tarihlerinde Sağ-
lık Bakanlığı görevlileri ile birlikte gerek bu suçun önlenebilmesi gerekse kamuoyunun 
bilinçlendirilmesine yönelik yapılabilecek faaliyetlerin değerlendirildiği iki ayrı toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

2.6. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme*

Grafik-18 Yıllara Göre Göçmen Kaçakçılığı Olay ve Şüpheli Sayıları

*Göçmen Kaçakçılığı (Grafik-18) istatistikleri dışındaki bu istatistikler, ilgili birimlerden elde edilerek Yabancılar 
Hudut ve İltica Dairesi Başkanlığı’nca derlenmiştir.
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Grafik-20 2008 Yılında Ülkemizde Yakalanan Yasadışı Göçmenlerin Uyruklarına Göre 
Dağılımı

Grafik-19 Yıllara Göre Ülkemizde Yakalanan Yasadışı Göçmenler
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Grafik-21 Yıllara Göre Ülkemizde Tespit Edilen İnsan Ticareti Mağdurları

Grafik-22 Yıllara Göre Ülkemizde Yakalanan İnsan Ticareti Organizatörleri
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Grafik-24 2008 Yılında Ülkemizde Yakalanan İnsan Ticareti Organizatörlerinin 
Uyruklarına Göre Dağılımı

Grafik-23 2008 Yılında Ülkemizde Tespit Edilen İnsan Ticareti Mağdurlarının Uyruklarına 
Göre Dağılımı
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Göçmen kaçakçılığı suçu ile mücadele alanında ger çekleştirdiğimiz çalışmalarda; özel-
likle ulusal ve uluslararası boyutta fa aliyet gösteren suç organizasyonlarının deşifre edi-
lebilmesine yönelik geçtiğimiz yıllara oranla daha kapsamlı planlı ve projeli operasyo nel 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tüm bu çalışmalarımız kapsamında gerek ulusal ge-
rekse uluslararası tüm kurum ve kuru luşlarla çalışmalarımıza ivme kazandıracak ölçüde 
yakın işbirliği faaliyet lerimiz olmuştur. 

Bu bağlamda; ülkemiz genelinde aktif faaliyet gösterdikleri belirlenen göçmen kaçakçı-
lığı suç organizasyonlarına yönelik Daire Başkanlığımız koordinesinde ve tüm il birimle-
rince gerçekleştirilen planlı ve projeli çalışmalarımız neticesinde; 317 göçmen kaçakçılığı 
suç organi zasyonu deşifre edilmiştir.

Ülkemizin itibarının uluslararası alanda olumsuz yönde etkilenmesine sebep olan insan 
ticareti ile mücadele faaliyetlerimiz kapsamında, son yıllarda yaşanan olumlu gelişmeler 
çerçevesinde; insan ticareti suç organizasyonlarının deşifre edilebil mesine yönelik planlı 
ve projeli çalışmalara ağırlık verilmiş olup, ülkemizin bu suçla olan mücadeledeki etkinli-
ği gün geçtikçe arttmaktadır.

Bu çerçevede; ülkemiz genelinde faaliyet gösteren insan ticareti suç organizasyonlarına 
yö nelik KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve il birimlerince gerçekleştirilen planlı ve 
pro jeli çalışmalarımız neticesinde; 24 insan ticareti suç organizasyonu deşifre edilmiştir.
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3. YOLSUZLUK ve NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLARI 
3.1. Yolsuzluk Suçları

Yolsuzlukların çokluğu, kamu yönetiminin bozulmasına ve idari yönetimin verimlili-
ğinin azalmasına yol açarken, ekonomik alanda üretim kapasitesinin düşmesine, yatırım-
ların azalmasına, ekonomik kalkınmanın engellenmesine ve gelir dağılımında eşitsizliğe 
neden olmaktadır. Yolsuzluğun yoğun olduğu ülkelerde hukuk devletine olan güven aza-
lırken, yasaların uygulanması da güçleşmektedir. 

Evrensel bir tanımı bulunmayan yolsuzluğun, kamu görev ve yetkisi ile kamu göre-
vinden kaynaklanan nüfuzun özel çıkar elde etmek amacıyla kötüye kullanıldığı hallerde 
ortaya çıktığı yönünde genel bir kabul mevcuttur. 

5237 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nda düzenlenen “ihale ve edimin ifasına fesat karış-
tırma”, “zimmet”, “irtikâp”, “denetim görevinin ihmali”, “rüşvet”, “yetkili olmadığı bir 
iş için yarar sağlama”, “görevi kötüye kullanma”, “kamu görevlisinin ticareti”, “devlet 
sırlarından yararlanma ve devlet hizmetlerinde sadakatsizlik” ve “suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama” ile 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Kanunu”nda düzenlenen “haksız mal edinme, mal kaçırma veya 
gizleme” suçlarının yolsuzluk suçları olarak nitelendirilebileceği görülmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ispat aşamasında karşılaşılan güçlükler başta 
olmak üzere çeşitli nedenlerle yolsuzluk doğuran eylemlerin tümü doğrudan cezai yaptırı-
ma bağlanamamıştır. Bu eylemler arasında nepotizm (aile-akraba kayırmacılığı), kronizm 
(eş-dost kayırmacılığı), memleket, etnik veya dinsel kökene dayalı ayrımcılık, siyasal ve 
ekonomik patronaj sayılabilir. 

Yönetim, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan yolsuzluk suçları, önlenemediği 
takdirde kamu yönetiminin bozulmasına ve ekonomik gelişimin aksamasına yol açacak-
tır. Özellikle eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek toplumsal bilincin oluşturulması, iyi 
yönetişimin sağlanması, devlet/özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin 
tesis edilmesi, saydamlığın ve denetimin geliştirilmesi ile kamu hizmetlerinde istihdam 
sorunlarının giderilmesi yolsuzlukla mücadelede etkinliği arttıracaktır. 

Ülkemizde yolsuzlukla mücadeleye tahsis edilmiş özel bir “yolsuzlukla mücadele bi-
rimi” bulunmamakta, ancak birbirinden farklı birçok kurum ve kuruluşun bu suçla mü-
cadelede görev aldığı bilinmektedir. Bununla birlikte, bu suçlar tabiatı gereği daha çok 
ticari ve sınai hayatın yoğun olduğu şehir merkezlerinde, organize suç örgütlerince işlen-
diğinden adli mücadele aşamasında ağırlıklı olarak KOM Daire Başkanlığı merkez ve il 
birimleri görev almaktadır. 

Yolsuzluk oranının net olarak tespit edilmesi, bu suçun gerek sınırlı sayıda kişilerin 
bilgisi dahilinde gizlilik içerisinde işlenmesi, gerekse mağdurunun tespit edilmesinin zor 
olması sebebiyle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle yolsuzlukla mücadelede kaydedilen 
başarı oranının tam ve tarafsız olarak ölçülebilmesi imkân dâhilinde değildir. Ancak, bu 
durumun farkında olan çeşitli uluslararası örgütler; yolsuzlukların artış/azalış trendle-
ri ve yolsuzlukla mücadele yöntemlerinin başarısının tespitinde, yolsuzluklardan ziyade 
yolsuzluk algılama oranlarının ölçümü yoluna gitmişlerdir. Bu kapsamda, ülkelerin yol-
suzlukla mücadelede kaydettiği ilerlemelerin tarafsız bir şekilde değerlendirildiği çeşitli 
uluslararası endeksler hazırlanarak yayınlanmaktadır.  
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Dünya Bankası Enstitüsü, “İyi Yönetim Göstergeleri Projesi” ismini verdiği çalışmada, 
“İfade Özgürlüğü ve Hesap Verilebilirlik”, “Siyasal İstikrar ve Şiddetin Yokluğu”, “Hükü-
met Etkinliği”, “Düzenleyici İşlemlerin Niteliği”, “Hukukun Üstünlüğü” ve “Yolsuzlu-
ğun Kontrolü” adı altında 6 adet yönetim göstergesi belirlenmiştir. Söz konusu göstergele-
re ilişkin iş adamları, uzmanlar ve sivil vatandaşların algılamalarını ölçmeye yönelik anket 
neticelerini ve değerlendirmelerini içeren, aralarında anket kurumları, düşünce kuruluş-
ları, hükümet dışı ve uluslararası örgütler ile uluslararası risk değerlendirme kuruluşları-
nın da bulunduğu 30 farklı organizasyonca üretilen, 33 farklı kaynaktan derlenen bilgiler 
istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. 1996–2007 yıllarını kapsayacak şekilde 212 ülke-
nin yönetim durumunun ortaya konulduğu söz konusu proje çıktısı, Dünya Bankasının 
kurumsal web sitesi olan www.worldbank.org adresinden dünyaya duyurulmuştur. Bahse 
konu çalışmada, “Yolsuzluğun kontrolü” başlığı altında Türkiye ile ilgili yapılan tespitler 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

TÜRKİYE 1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Puan +0,01 -0,17 -0,20 -0,43 -0,24 -0,16 -0,05 +0,02 +0,04

Dünya Bankası İyi Yönetim Göstergeleri “Yolsuzluğun Kontrolü” Ülke Puanları 
(1996–2007) *

Tablodan da anlaşılacağı üzere; çalışmanın başlatıldığı dönemde Türkiye’nin puanı en 
kötü seviyesine 2002 yılında düşmüş, ancak 2003 yılından itibaren bir yükseliş trendine 
girmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken hususun; ülke puanlamalarının, yolsuzluk ve 
yolsuzlukla mücadeleye ilişkin gerçek rakamlar üzerine değil, algılamalar temeline otur-
tulmuş olmasıdır. Bunun kanıtı, ülke puanlarında en yüksek iniş-çıkışın yaşandığı 2000–
2003 dönemlerine ait puanlardır. 2000 yılındaki ülke puanı 2002 yılında % 125 oranında 
düşmüş, 2003 yılı ülke puanı ise, 2002 yılı puanına göre % 80 oranında artmıştır. 

Diğer yandan, ülke puanında 2003 ile 2004 arasında % 16 olarak gerçekleşen artış, 
2004–2005 arasında % 125 olarak görülmüş, artış trendi 2005–2006 döneminde de devam 
ederek, bir önceki yıla göre % 220 seviyesine ulaşmıştır. 2007 yılına bakıldığında ise, 2006 
yılında +0.02 olan ülke puanının +0.04’e yükseldiği ve bir önceki yıla göre % 100 artış 
gösterdiği görülmüştür.

Yolsuzlukla mücadele alanında dünyanın en etkin sivil toplum örgütü olan Uluslara-
rası Saydamlık Örgütü; (Transparency International-TI) yolsuzluk ve yolsuzlukla müca-
dele konulu araştırmalar ile ülkelerin yolsuzluk algılamalarının ölçümüne yönelik saha 
çalışmaları neticesinde raporlar hazırlamaktadır. Söz konusu raporlarda yer alan ülke 
değerlendirmeleri, yolsuzlukların boyutları ile neden ve sonuçlarının tespitine yönelik 
akademik çalışmalara yön vermektedir. Aynı zamanda ülkelerdeki yolsuzlukların nitelik 
ve niceliğine ilişkin durumun gözönünde bulundurulmak zorunda olduğu dış politika ile 
ekonomik yardım ve uluslararası yatırıma yönelik kararlarının alınması sürecinde önemli 
rol oynamaktadır. 

Anılan örgüt tarafından her yıl yayımlanan “Yolsuzluk Algılamaları Endeksi”ndeki 
puanlarımızda gözlenen olumlu değişiklik, Dünya Bankası araştırmasının ülkemizin yol-
suzlukla mücadelede ilerlemeler kaydettiğine ilişkin bulgularını destekler niteliktedir. 
* Kaynak: www.worldbank.org
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Dünya Bankası araştırmasının yapıldığı dönem itibariyle, Türkiye’nin yolsuzluk algı-
lama ülke puanlarında gözlenen değişiklik aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Uluslararası Saydamlık Örgütü Yolsuzluk Algılamaları Endeksi Ülke Puanları                            
(1996-2008)*
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Puan 3.54 3.21 3.4 3.6 3.8 3.6 3.2 3.1 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6

Ayrıca, TI tarafından yayımlanan ve katılımcıların, yaşadıkları ülkedeki yolsuzluk 
ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin algılamalarını ölçen “Küresel Yolsuzluk Barometresi” 
isimli bir çalışma da bulunmaktadır. 2007 yılı Haziran-Eylül ayları arasında 60 ülkede 
toplam 63199 kişi ile yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan “2007 yılı Raporu”, TI’ın 
web sayfasında yayınlanmıştır. 

Bahse konu raporun içeriğinde yapılan incelemelerde;

• “Hükümetiniz yolsuzlukla mücadelede ne kadar etkin?” sorusuna cevaben sunulan 
ve “çok etkin”den “hiç etkin değil”e doğru sıralanan beş seçeneğin işaretlenme oran-
larına göre oluşturulan, “Hükümet yolsuzlukla mücadelede ne kadar etkin? Ülke-
nin durumu” başlıklı tabloda Türkiye’ye “en etkin ülkeler” grubunda yer verildiği 
belirlenmiştir.    

• Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğimiz gözönünde bulundurularak, ankete katı-
lım sağlayanların yolsuzluğun “azalacağına, aynı kalacağına ve artacağına” ilişkin 
algılamalarının özetlendiği tabloda yer alan veriler, Türkiye/AB ortalaması karşı-
laştırılmak suretiyle yorumlanmıştır. Söz konusu verilerde; Türk vatandaşlarının 
Türkiye’de yolsuzluğun azalacağına dair inancının, Avrupa Birliği (AB) vatandaş-
larının AB’de yolsuzluğun azalacağına dair inancından daha yüksek oranda olduğu 
anlaşılmıştır.  

Yolsuzlukla mücadele alanında ülkemizin son yıllarda kaydettiği gelişmelere etken, 
birçok siyasal, ekonomik ve sosyal faktör bulunmaktadır. Bu olumlu ilerlemelere, yol-
suzlukla mücadele eden birimlerin ve bu birimler arasında önemli yeri olan KOM Daire 
Başkanlığı ve il birimlerinin başarısının büyük bir katkısının olduğu açıktır. 

3.1.1. Mücadele Çalışmaları 

Yolsuzluk suçları ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla KOM Daire Başkan-
lığı koordinesinde il birimleri ve ilgili diğer kurumlar ile gerekli işbirliği sağlanarak projeli 
operasyonel çalışmaların arttırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede 2008 yılında yolsuzluk 
suçlarına ilişkin KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve il birimlerince 168 adet projeli 
operasyon gerçekleştirilmiştir. 

* Kaynak: www.transparency.org
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3.1.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

Mali suç türlerine yönelik yürütülmekte olan mücadele çalışmaları kapsamında, il bi-
rimlerinde görevli personelin özellikle mali suç soruşturmalarında bilgi düzeyinin artı-
rılması amacıyla KOM Daire Başkanlığımız 2008 yılında “Mali Suç Soruşturmalarında 
Uzmanlık Eğitim Programı” ile “Kaçakçılık Temel Eğitim Kursları” gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu eğitimlerde yolsuzluk konusuna da yer verilmiştir. 

Yolsuzluk ile mücadelede tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte 
hareket edilmektedir. Düzenlenen eğitim programlarına da ilgili birimlerden uzman eği-
ticiler davet edilmektedir. 

Ayrıca, yolsuzluk konusunda çeşitli ülkelerle, yabancı irtibat görevlileri ve Interpol 
kanalıyla bilgi değişimi yapılmaktadır.

3.1.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme

Grafik-25 Yıllara Göre Meydana Gelen Planlı Yolsuzluk Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları

Grafik-26 2008 yılında Meydana Gelen Planlı Yolsuzluk Suçları Olay Sayısında İlk On İl

Son üç yıla bakıldığı zaman, yolsuzluk suçlarında ve şüpheli sayılarında her geçen yıl 
artış olduğu görülmektedir.
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3.2. Nitelikli Dolandırıcılık

Günümüzde insanların birbirleriyle olan sos-
yal ilişkilerinin artarak karmaşık bir hal alması 
bazı suç türlerini de ön plana çıkarmaktadır. İn-
sanların birbirlerine karşı olan davranışlarında 
dürüstlük ve iyi niyetten uzak bir şekilde haksız 
menfaate yönelmeleri dolandırıcılık suçunu mey-
dana getirmektedir. 

Dolandırıcılık suçu, bir kimsenin herhangi bir 
hileli vasıtayla hataya düşürülerek belirli bir zara-
ra uğratılmasıdır. Bu zarar, ilke olarak mal varlı-
ğı hakları üzerinde meydana gelmekte ve aldatıcı 
nitelikteki hareketlerle kişiler arasındaki güven ihlal edilmektedir. Bu suçun faili herkes, 
mağduru ise maddi anlamda zarara uğratılan gerçek veya tüzel kişiler olabilmektedir.  

KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimleri, bu suçla mücadele faaliyetlerini; do-
landırıcıların iktisadi hayata müdahalesini engellemek, kişilerin sahip olduğu malvarlığı 
haklarını korumak ve kamu kaynakları kullanımının suiistimalini önlemek amacıyla yü-
rütmektedirler.

3.2.1. Mücadele Çalışmaları 

Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile en etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla KOM 
Daire Başkanlığı koordinesinde, il birimleri ve ilgili diğer kurumlar ile gerekli işbirliği 
sağlanarak projeli operasyonel çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedeflen-
miştir.  Bu çerçevede; 2008 yılında nitelikli dolandırıcılık suçuna ilişkin 662 adet operas-
yon gerçekleştirilmiştir. 

3.2.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

Mali suç türlerine yönelik il birimlerince yürütülmekte olan mücadele çalışmaları kap-
samında, personelin mali suç soruşturmaları teknikleri konusunda bilgi düzeyinin artı-
rılması amacıyla KOM Daire Başkanlığınca 2008 yılında “Mali Suç Soruşturmalarında 
Uzmanlık Eğitim Programı” ile “Kaçakçılık Temel Eğitim Kursları” gerçekleştirilmiştir. 
Söz konusu eğitimlerde; nitelikli dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı ve banka dolandı-
rıcılığı konularına yer verilmiştir. 

Bununa yanında, banka dolandırıcılığı ile mücadelede Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu (BDDK) yetkilileriyle, yatırım dolandırıcılığı ile mücadelede Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK) yetkilileri ile müşterek hareket edilerek, düzenlenen eğitim prog-
ramlarına her iki kurumdan da uzman eğiticiler davet edilmektedir. 

Diğer yandan, nitelikli dolandırıcılık konularında çeşitli ülkelerle yabancı irtibat gö-
revlileri ve Interpol kanalıyla bilgi değişimi yapılmaktadır.
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Son üç yıla bakıldığı zaman, nitelikli dolandırıcılık suçlarında ve şüpheli sayılarında 
her geçen yıl artış olduğu görülmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, çiftçilere ve KOBİ’lere 
uyguladığı kredi imkanlarının arttırılması, gelişmekte olan teknoloji ve canlanan iktisadi 
hayat ile birlikte, ihtiyaçların daha kolay bir şekilde karşılanabilmesini sağlamıştır. An-
cak, bu imkanları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanarak kamu kaynaklarını zarara 
uğratan kişi sayısında artış gözlenmiştir. Eski alışkanlıklarını değiştiremeyen ve teknoloji-
ye ayak uyduramayan insanlar ise dolandırıcıların hedefi haline gelmektedir.

Grafik-27 Yıllara Göre  Niteliklii Dolandırıcılık Olay ve Şüpheli Sayıları

Grafik-28 2008 Yılında Meydana Gelen Nitelikli Dolandırıcılık Olay Sayılarında İlk On İl

3.2.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme   
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3.3. Tefecilik Suçları

Bilindiği üzere, devamlı ve mutad meslek halinde faiz veya her ne isim altında olursa ol-
sun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle ödünç para verme işleriyle uğraşan veya 
ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine Hazine Müsteşarlığınca faaliyet 
izni verilen gerçek kişilere “İkrazatçı” denir. İkrazatçılık yapmak üzere izin alınmadan, 
faiz veya her ne isim altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle 
ödünç para verme işlemlerinin yapılmasına ise, “Tefecilik” denir. 

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi tefecilik suçunu işlemiş 
sayılır. Tefecilik suçunun oluşması için failin kazanç karşılığı ödünç para verme eylemini 
meslek haline getirmiş olması gerekmez. Bir kez bile kazanç karşılığı ödünç para vermiş 
olmakla suç oluşmaktadır. Tefecilik suçunda, kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç 
para veren kişi cezalandırılmakta, ancak ödünç para alan kişi cezalandırılmamaktadır. 

Tefecilik suçu; nakit sıkıntısı, borcu borçla kapatma, fiyatlardaki dalgalanmalar ve bil-
gisizlik gibi nedenlere dayanmaktadır. Bunun neticesinde, tefecilik ülke ekonomisine ve 
sosyal hayata ciddi zarar vermekte ve kayıtdışı ekonominin önemli bir bölümünü oluştur-
maktadır. Başkalarının düştüğü zor durumdan faydalanarak haksız kazanç sağlanmakta ve 
borçlandırılan kişinin, ekonomik yönden yıkımına neden olunmaktadır. Ayrıca, bu suç 
türü; tehdit, cebir ve şiddet yoluyla topluma korku salan organize suç örgütlerinin faaliyet 
alanını genişletmektedir.

KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimleri; kişilerin acil para bulma gereksinimle-
rinden kaynaklanan mağduriyetinin önlenmesine, serbest rekabet mekanizmasının işleyi-
şinin bozulmasının engellenmesine, ekonomik kuralların ve kamu güveninin korunması-
na büyük önem vermekte ve tefecilikle mücadele faaliyetlerine ilgili kurumlarla birlikte 
kararlılıkla devam etmektedir. 

3.3.1. Mücadele Çalışmaları

Tefecilik suçu ile en etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla KOM Daire Başkanlı-
ğı koordinesinde, il birimleri ve ilgili diğer kurumlar ile gerekli işbirliği sağlanarak projeli 
operasyonel çalışmaların sayısının ve niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede; 
2008 yılında tefecilik suçuna ilişkin KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ve il birimlerin-
ce 248 adet operasyon gerçekleştirilmiştir. 

3.3.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri

Mali suç türlerine yönelik il birimlerince yürütülmekte olan mücadele çalışmaları kap-
samında, personelin özellikle mali suç soruşturmaları teknikleri konusunda bilgi düzeyi-
nin artırılması amacıyla KOM Daire Başkanlığınca 2008 yılında “Mali Suç Soruşturmala-
rında Uzmanlık Eğitim Programı” ile “Kaçakçılık Temel Eğitim Kursları” gerçekleştiril-
miştir. Söz konusu eğitimlerde tefecilik konusuna da yer verilerek, aynı zamanda Hazine 
Müsteşarlığı’ndan uzman eğiticiler de davet edilmektedir.
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Son üç yıla bakıldığı zaman, tefecilik suçlarında ve şüpheli sayılarında her geçen yıl 
artış olduğu görülmektedir. 

Ekonomik hayatın canlanması, kredi imkanlarının çeşitliliği ve kredi kartlarının uzun 
vadeli taksitlendirmeyi mümkün kılması, insanların tüketim alışkanlıklarını da değiştir-
miş ve çok sayıda insanın borçlu hale gelmesini sağlamıştır. Borçlarını ödemekte güçlük 
çeken ve harcamalarında iyi planlama yapamayan insanların borcu borçla kapatmaya yö-
nelmeleri, tek adres olarak kendilerine tefecileri bulmalarını sağlamıştır. Bu durumun da, 
tefecilik suçunu arttırdığı değerlendirilmektedir. 

Grafik-29 Yıllara Göre Tefecilik Olay ve Şüpheli Sayıları

Grafik-30 2008 Yılında Meydana Gelen Tefecilik Olay Sayılarında İlk On İl

3.3.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme
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4. SAHTECİLİK SUÇLARI
Sahtecilik suçları genel anlamda “kamunun 

güvenine karşı” işlenen suçlar olarak Türk Ceza 
Kanunu’nda ele almıştır. Toplumun inanma ve 
bireyin aldatılmama hakkı olan Kamu güveni; 
özel veya kamu hukukunun kanıtlama gücü ta-
nıdığı eşya, şekil ve alametlere olan genel güven 
olarak bilinmektedir. 

Kanun koyucu; toplumsal yaşamın güven içe-
risinde sürdürülebilmesini teminen, kamu güve-
ninin korunmasını amaçlamış ve buna yönelik 
düzenlemelere yer vermiştir. Bu çerçevede bir evrakın gerçeğe aykırı şekilde düzenlenme-
si, gerçek bir evraka ekleme yapılması ve evrak üzerinde tamamen veya kısmen değişiklik 
yapılması eylemleri, kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle suç olarak kabul edilmektedir.

Sahtecilik suçları kapsamında “evrak” kavramı önemli bir yere sahiptir. Evrak, bir hu-
kuki işlem oluşturma ve bu hukuki işlemin ispatı sürecinde önem arz etmektedir. Dolayı-
sıyla evrakın inandırıcılık ve doğruluğu kamu güvenini oluşturmaktadır. Bu güveni sarsan 
en önemli etkenlerden birisi olarak ise sahtecilik suçları karşımıza çıkmaktadır.

Genel olarak sahtecilik; başkasını aldatmak için kullanılan her türlü hile ve yöntem 
olarak tanımlanmaktadır. Sahtecilik suçları tek başına bir amaç içermemekte, başka bir 
suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla işlenmektedir. Bu amaçla kullanılan hile ise 
sahteciliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.

Belge sahteciliği suçları ülkemizde genellikle, pasaport, vize, nüfus cüzdanı, sürücü bel-
gesi, motorlu taşıt trafik belgesi ve motorlu taşıt tescil belgeleri üzerinde tahrifat yapılması 
veya bunların tamamının sahtesinin yapılması olarak görülmektedir. Ayrıca, muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge ve sahte belge düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı suçlarının 
işlenmesi de çok sık rastlanan belge sahteciliği suçlarındandır.  

Ülkemizde 2008 yılında çeşitli belge sahteciliği olayları medyana gelmiştir. Bunlar ara-
sında daha çok, sahte araç muayenesi yaptırmak, sahte belge düzenleyerek bir başkasının 
yerine Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavına girmek, sahte ilaç kutusu veya sah-
te ilaç kupürü kullanmak suretiyle ilgili kurumlardan ödeme talep etmek, son kullanım 
tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürmek, sahte alkollü içki ve sigara bandrolü basmak ve 
piyasaya sürmek suçları yer almıştır. 

Fikri Mülkiyet Hukuku; geniş anlamda fikri ve sınai hakları birlikte ifade etmektedir. 
Ülkemizde de uygulaması bulunan Fikri Mülkiyet Hakları (Fikri Haklar); koruma ko-
nusu esere, sahibinin yansıtmış olduğu özelliklerin korunmasını ifade etmektedir. Fikir 
ve sanat eserleri kapsamında ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, 
sinema eserleri, işlenmeler ve derlemeler yer almaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları (Sınai Haklar) ise; sanayideki yeniliklerin, buluşların, yeni ta-
sarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve 
satılan malların üzerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaret-
lerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcılarının ürünü üretme ve 
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satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklar olarak tanımlanmaktadır. 
Sınai Haklar; belirli mal ve hizmetleri diğerlerinden ayıran işaretler olan markalar,  patent 
hakları, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakların 
korunması ve entegre devre topografyalarının korunması konularını içermektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak (FSMH) ihlalleri soruşturmaları, bandrollenmesi zorunlu 
eserlerin açık alanlarda satılması dışında, hak sahipleri ve temsilcilerinin talepleri üzerine 
takibi şikayete bağlı olarak yürütülmektedir. Mevcut uygulamada bu suçlarla mücadele, 
örgütlü olarak işlenmesi durumunda il birimlerince, bunun dışında kalan soruşturmalarda 
ise ilgili diğer birimler görev almaktadır. Ülkemizde son yıllarda FSMH ihlalleriyle mücade-
le kapsamında il birimlerince örgütlü yapılara yönelik planlı çalışmalar yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak yüksek kalitede renkli yazıcı ve renkli fotokopi 
makinelerinin kullanılmaya başlanması, özellikle sahte para basımı ve piyasaya sürülmesi 
olaylarını kolaylaştırmaktadır. Bu gelişmeler paralelinde diğer mücadele yöntemleri ile 
birlikte para üzerindeki güvenlik unsurları artırılmak suretiyle para sahteciliğine karşı 
önlemler alınmaktadır. Buna rağmen sahte para basan kişiler tarafından geliştirilen yeni 
yöntemler göstermektedir ki; yakalanan sahte paralar üzerinde gerçek para güvenlik un-
surlarının birden fazlası birlikte bulunabilmektedir. Bu durum, sahte paranın iğfal kabili-
yetini yükseltmekte ve ilk bakışta gerçeğinden ayırt edilmesini zorlaştırmaktadır.

Para sahteciliği olaylarındaki artışın diğer nedenlerinden birisi de, kupür değerleri 
yüksek paraların tedavüle çıkması olarak görülmektedir. Ancak, para yerine geçen diğer 
ödeme araçlarının son yıllarda daha çok tercih edilmesi, kupür değeri yüksek paraların 
daha az kullanılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, yüksek kupür değerine sahip 
paraların dolaşım oranının düşük olması ve aynı zamanda düşük kupürlü paralara oranla 
satıcılar tarafından daha özenle kontrol edilmesi nedenleriyle, düşük kupürlü paraların da 
sahtesinin üretimine yöneliş olduğu değerlendirilmektedir. 

Mevcut durumda, hem kupür değeri yüksek, hem de kupür değeri düşük banknot ve 
madeni paraların sahtesinin üretiminde, mücadeleyi gerektiren nitelikte bir potansiyel 
bulunduğu görülmektedir. 2009 yılında, YTL’nin tedavülden kalkarak TL’nin yürürlüğe 
girmesi ve her ikisinin birden dolaşımda bulunması nedeniyle, sahte para ile mücadelede 
önemli bir süreç olacağı değerlendirilmektedir. Bu dönemde paraların kupür değerlerine 
ait bazı farkların vatandaşlar tarafından iyi bilinmesinin gerekli olacağı, özellikle YTL’de 
en büyük kupür değerinin 100 YTL, yeni dolaşıma çıkacak TL’lerde ise en büyük kupür 
değerinin 200 TL olacağı, ayrıca YTL’deki en küçük kupür olan 1 YTL’nin 2009 yılı 
itibariyle banknot olarak piyasaya sürülmeyeceği ve 1 TL madeni para olarak dolaşımda 
bulunacağı hususlarının bilinmesinin gerekli olacağı değerlendirilmektedir. 

4.1. Belgede Sahtecilik Suçları 

4.1.1. Mücadele Çalışmaları

KOM Daire Başkanlığınca 2008 yılında il birimleri ile belge sahteciliği kapsamında kar-
şılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, MTSK’da, araç muayenesinde 
ve motorlu taşıt tescil-trafik belgelerinde sahtecilik ile nüfus cüzdanı sahteciliği ve ilaç sek-
töründe yapılan yolsuzluklara konu sahtecilik türlerinde, soruşturma yöntemi belirleme 
ve koordinasyonun sağlanması amacıyla çeşitli yönlendirmelerde bulunulmuştur.
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2008 yılında, Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Motorlu Araç Tescil Belgelerinde değişik-
lik yapılarak, güvenlik unsurları arttırılmış ve bu belgelerde yapılan sahtecilik olaylarının 
önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır. 

Ayrıca, pasaport sahteciliği ile mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünce 
güvenlik unsurları bakımından günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliklere sahip 
yeni pasaport hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmanın sahte pasaportla 
mücadele konusunda önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

4.1.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

Mali suç türlerine yönelik il birimlerince yürütülen mücadele çalışmaları kapsamında, 
personelin özellikle mali suç soruşturmaları konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ama-
cıyla; 12–16 Mayıs 2008 tarihleri arasında “Mali Suç Soruşturmaları Eğitim Programı” 
gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim kapsamında katılımcılara sahtecilik suçları ile mücadele 
yöntem ve teknikleri konusunda kapsamlı bilgiler aktarılmıştır.

Sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında birimlerimizce yapılan çalışmalardan bir diğe-
ri de örgütlü olarak işlenen fikri ve sınai mülkiyet hak ihlalleri konusunda yapılan çalışma-
lardır. 2008 yılı içerisinde, Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında EGM-Gü-
venlik Dairesi Başkanlığı ile Danimarka Patent Ofisi-Macaristan Emniyet Genel Müdürlüğü 
konsorsiyumu tarafından yürütülen ve 03 Mart 2008 tarihinde başlayarak 02 Mart 2009 ta-
rihinde tamamlanması öngörülen “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Uygulamalarında Türk 
Polisinin Desteklenmesi” başlıklı Eşleştirme Projesi faaliyetleri çerçevesinde;

Fikri ve sınai mülkiyet hak ihlalleriyle mücadele konusunda düzenlenen beş günlük 
eğiticilerin eğitimi seminerlerine; üçer dönem halinde KOM Daire Başkanlığı merkez ve 
il birimlerinde görevli 5 personel tarafından katılım sağlanmıştır. Ayrıca, bu eğitimlerin 
devamı olarak Fransa, Macaristan ve Belçika ülkelerindeki uygulamalara ilişkin farklı ülke 
deneyimleri personelimize aktarılmıştır.

4.1.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme

Grafik-31 Yıllara Göre Belgede Sahtecilik Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları
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Sahtecilik suçları, ülkemizde işlenen mali suçlar arasında geniş bir yer tutmaktadır. 

2006 yılında, belgede sahtecilik suçlarına karşı KOM Daire Başkanlığı koordinesin-
de 20’si planlı olmak üzere 3.331 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyonlarda 
5.513 şahıs yakalanmıştır.

2007 yılında, belgede sahtecilik suçlarına yönelik olarak, KOM Daire Başkanlığı ko-
ordinesinde 34’ü planlı olmak üzere 3.591 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operas-
yonlarda 6.720 şahıs yakalanmıştır.

2008 yılında ise, sahtecilik suç organizasyonlarına yönelik olarak KOM Daire Başkanlığı 
koordinesinde 45’i planlı olmak üzere 4.144 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operas-
yonlar neticesinde 9.500 şahıs hakkında işlem yapılarak adli mercilere sevk edilmiştir.

Yıllar itibariyle belgede sahtecilik suçu ile ilgili operasyon ve yakalanan şahıs sayısında 
artış görülmektedir. il birimlerince; MTSK’da yapılan sahtecilik ve sahte araç fenni mua-
yenesi yaptırmak suçlarına yönelik planlı operasyonlara ağırlık verilmesi,  belgede sahte-
cilik olaylarında görülen artışın faktörlerinden olduğu değerlendirilmektedir. 

Bununla birlikte sahtecilik suçlarının işlenmesinin önlenmesi için ulusal ve uluslararası 
mücadeleci kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir.

4.2. Parada Sahtecilik Suçları 

4.2.1. Mücadele Çalışmaları

Merkez Bankası ile ortak yürütülen ve 2006 
yılı Ocak ayından itibaren faaliyete geçen Sahte 
Banknot İzleme Sistemi (SBİS), ülke genelinde ya-
kalanan sahte para verilerinin girildiği bir sistem 
olarak KOM Daire Başkanlığının doğrudan ula-
şabildiği bir veri bankasıdır. Bu veriler sayesinde, 
KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan sahte para 
analiz bilgileri il birimlerine aktarılarak operas-
yonel bilgi desteği sağlanmaktadır. 

Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS)’e 2009 
yılı itibariyle polis bölgesinde yakalanan sahte 
banknotlara ait veri girişleri ve operasyonel amaçlı analiz çalışmaları il birimlerince ya-
pılabilecektir. SBİS projesinin il birimlerince kullanılmasının yaygınlaştırılmasıyla sahte 
parayla mücadele etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Diğer yandan, 2008 yılında Hazine Müsteşarlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ortak-
laşa oluşturulan “Sahte Madeni Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi” (SMPSİS) oluşturulmuştur. 
Anılan sistemde ele geçirilen sahte madeni para ve sikkelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Ülke ekonomisine ciddi zararlar veren ve sosyal hayatta bu konuda tedirginliklerin ya-
şanmasına neden olan para sahteciliği konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla, 
ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarımız devam etmek-
tedir.
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4.2.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri 

2009 yılı itibariyle tedavüle girecek olan Türk Lirası (TL) banknot ve madeni parala-
rın güvenlik özellikleri ve para sahteciliğiyle mücadele konularında birimlerimizin bilgi 
düzeyinin artırılmasına yönelik olarak Merkez Bankasınca hazırlanan broşür, kitap ve 
afişlerin; il KOM Şube Müdürlükleri, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 
ve İnterpol Europol Sirene Dairesi Başkanlıklarına dağıtımı yapılmıştır.

Ayrıca, Türk Lirası (TL) banknot ve madeni paralar konusunda, “Para ile ilgili mes-
leklerde çalışanlara yönelik güvenlik özellikleri”ni içeren açıklayıcı bilgiler, KOM-NET 
sayfasından il birimlerinin hizmetine sunulmuştur.

KOM Daire Başkanlığınca sahte para ile mücadele kapsamında başta Interpol, Europol, 
Avrupa Merkez Bankası ve OLAF olmak üzere ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde ge-
rekli mücadele sürdürülmektedir.

4.2.3. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme

Grafik-32 Yıllara Göre Parada Sahtecilik Suçları Olay ve Şüpheli Sayısı

Grafik-33 2008 Yıllında Meydana Gelen Parada Sahtecilik Olaylarının Dağılımı İlk On İl
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Grafik-34  2008 Yılında Yakalanan Sahte Paraların Cinsine Göre Dağılımı (ad)

Grafik-35  2008 Yılında Yakalanan Sahte YTL’lerin Kupür Değerine Göre Dağılımı (ad)

Grafik-36  2008 Yılında Yakalanan Sahte YTL’lerin Kupür Dağılımında İlk On İl (ad)
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Grafik-37  2008 Yılında Yakalanan Sahte Euro’ların Kupür Değerine Göre Dağılımı (ad)

Grafik-38  2008 Yılında Yakalanan Sahte Euro’ların Kupür Dağılımında İlk On İl (ad)

Grafik-39  2008 Yılında Yakalanan Sahte ABD Dolarlarının Kupür Değerine Göre Dağılımı 
(ad)
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Grafik-40  2008 Yılında Yakalanan Sahte ABD Dolarlarının Kupür Dağılımında İlk On İl 
(ad)

Ülkemizde; 

2006 yılında, sahte para suç organizasyonla-
rına yönelik, KOM Daire Başkanlığı koordine-
sinde 19’u planlı olmak üzere 4.156 operasyon 
gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 
5.813 şahıs yakalanmıştır.

2007 yılında, KOM Daire Başkanlığı koor-
dinesinde 29’u planlı olmak üzere 2.948 operas-
yon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 3.975 
şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. 

2008 yılında, sahte para suç organizasyonları-
na karşı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 
24’ü planlı olmak üzere 2.981 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 
3.949 şahıs yakalanmıştır.

Sahte para olayları ile ilgili olarak il birimleri tarafından yapılan planlı operasyon sayı-
ları arttıkça meydana gelen münferit sahte para yakalamalarında azalma görülmüştür. 
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5. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI İLE MÜCADELE
Kaçakçılık ve organize suçlar ile bu 

suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması 
çerçevesinde yürütülen çalışmalar; bu suç-
ların işlenmesi suretiyle elde edilen haksız 
kazançların terörizm de dâhil olmak üzere 
yeni suç faaliyetlerinin finansmanında kul-
lanılabildiğini göstermiştir. 

Suçtan elde edilen gelirlerin, suç örgütle-
rinin altyapılarının güçlendirilmesi amacına 
tahsis edilerek siyasi ve bürokratik karar 
alma mekanizmalarını doğrudan veya do-
laylı olarak etkilediği ve çeşitli aklama yön-
temleri kullanılarak yasal ekonomik sisteme 
aktarıldığı bilinmektedir. Bu suçlara karşı 
gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde, suç 
ve suçluluğun artışı, suç örgütlerinin ope-
rasyonel kabiliyetlerinin genişlemesi, siya-
set ve bürokrasi mekanizmasının kirlenerek 
yolsuzlukların artması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirecektir. 

Suç gelirlerinin aklanması ile mücadele faaliyetleri kapsamında; sosyal, siyasal ve eko-
nomik yapıda yukarıda izah edilen olumsuzlukların ortaya çıkmasının engellenebilmesi 
ve ceza adaletinin amaçlarının tam manasıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevzuatı-
mızda suç olarak düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlıklarının aklanması” eylemi 
ile mücadele edilmekte ve il birimlerince bu yönde gerçekleştirilen faaliyetler koordine 
edilmektedir. 

5.1. Mücadele Çalışmaları

Suç gelirleri ile mücadele kapsamında çeşitli önleyici çalışmalar yapılmış; il birimlerin-
ce yürütülen önleyici ve adli nitelikli çeşitli çalışmalar koordine edilmiştir.  

Yabancı ülkelerin yetkili makamlarınca polisiye işbirliği kapsamında gönderilen talep-
ler değerlendirilmiş ve cevaplandırılmıştır. Suç gelirlerine öncül suç faaliyetiyle birlikte 
değerlendirilmesi gereken talepler ilgili birimlere yönlendirilmiş, anılan birimlerden gelen 
benzer nitelikli talepler, yabancı ülkelerin yetkili makamlarına iletilmiştir.  

Görev alanı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar esnasında tespit edilen suç faaliyetleri ile 
ilgili olarak söz konusu suçlarla mücadeleyle görevli makamlar bilgilendirilmiştir.

Suç gelirleri ile mücadele alanında karşılaşılan sorunları tespit ederek, bu sorunların çö-
zümüne yönelik somut öneriler geliştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir çalışma gerçek-
leştirilmiş; çalışma neticelerinden hareketle mevzuat ve idari yapıda gerekli değişikliklerin 
yapılması amacıyla 2009 yılı içerisinde çeşitli girişimlerde bulunulması hedeflenmiştir. 

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun ilgili hü-
kümleri çerçevesinde yetkili kurumlardan iletilen talepler doğrultusunda gerekli çalışma-
lar icra edilmiştir. 
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5.2. Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri

03-07 Mart 2008 ve 12-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında düzenlenen Mali Suç Soruş-
turmaları Eğitim Programlarının katılımcılarına “Suç Gelirleri ile Mücadele” konusunda 
eğitim verilmiştir.

İl birimlerinin müsadere ve aklamaya konu malvarlıklarını tespit ve takibi ile ekono-
mik sistemin aracı kılınarak ya da ekonomik sistem kötüye kullanılarak işlenen suçlarla 
ilgili delillerin toplanması ve etkin bir biçimde kullanılması kapasitesinin arttırılması ama-
cıyla 2009 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanan “Mali Uzmanlık Eğitim” programı-
nın altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Suç Gelirleriyle Mücadelede başarılı uygulamaları yerinde görmek, edinilecek tecrü-
belerden hareketle İl birimlerince yapılan çalışmalara yön vermek amacıyla İngiltere ve 
Portekiz ülkelerinin suç gelirleriyle mücadele eden birimlerine Avrupa Birliği fonların-
dan yararlanmak suretiyle 01-03 Temmuz 2008 ve 05-07 Mayıs 2008 tarihlerinde çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ziyaretlere; KOM Daire Başkanlığı Merkez 
ve İl birimlerinin temsilcileri tarafından katılım sağlanmıştır. 

KOM Daire Başkanlığınca “Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Suç Gelir-
leri ile Mücadele AB ve Türkiye Yaklaşımı” isimli bir kitap yayımlanmıştır. Karaparanın 
Aklanması, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlen-
dirilmesi ve AB Eşleştirme Projesi kapsamında verilen eğitim programlarındaki ders ve 
seminer notlarından derlenen bahse konu kitap; “Hizmete Özel” gizlilik derecesi ile bi-
rimlerinin istifadesine sunulmuştur.

Ülkemizin suç gelirleri ve yolsuzlukla mücadelesine ilişkin, Birleşmiş Milletler, Avru-
pa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Eden Devletler Grubu, Mali Eylem Görev Gücü, Eko-
nomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Rüşvetle Mücadele Grubu ve Avrupa Birliği’nden 
gelen bilgi taleplerine KOM Daire Başkanlığınca cevap verilmiştir. Ayrıca, ülkemize ger-
çekleştirilen çalışma ziyaretlerinde bahse konu kurum temsilcileri mücadelemizin hukuki 
ve idari altyapısı ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir.  

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın üye ül-
kelerden “BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleş-
mesinin uygulanmasını gösteren sunumla-
rın gönderilmesi” talebi üzerine hazırlanan 
“Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadelede Proje-
li Çalışma Grupları” isimli çalışma; Birleş-
miş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleş-
mesi Taraf Devletler Konferansı sekretarya-
sı tarafından yolsuzlukla mücadele alanında 
en iyi uygulama olarak seçilmiştir. Bunun 
üzerine, BM ve Dışişleri Bakanlığı’nın tale-
biyle, 28.01.2008 tarihinde Endonezya’da 
düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi Taraf Devletler Konferansı”na KOM Dai-
re Başkanlığınca katılım sağlanarak “Yolsuzlukla Mücadelede Projeli Çalışma Gruplarının 
Organizasyonu ve Çalışma Şekilleri” konulu bir sunum gerçekleştirilmiştir. 
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06-07 Kasım 2008 tarihlerinde 
Avusturya/Viyana’da düzenlenen 
“Afganistan Kaynaklı Afyon ve Tü-
revleri Üretim ve Ticareti ile Bağ-
lantılı Finansal Hareketler” konulu 
Paris Paktı Toplantısına katılım sağ-
lanarak, ortak mücadele perspektifi 
ortaya konulmuştur. 
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Organize 
Suçlar       
Silah - Mühimmat ve 
Tehlikeli Maddelerin 
Kaçakçılığı

 1. ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE  
MÜCADELE
‘Organize Suç’ kavramı 1920’li yıllarda kullanılmaya 

başlanılmış, tüm dünyada suçların örgütsel dayanışma ile 
işlenmesi olarak algılanmıştır. Günümüzde bütün toplum-
lar için ciddi bir tehlike oluşturan örgütlü suç, teknoloji-
nin imkanlarını kullanmak suretiyle uluslararası kimliğe 
bürünerek, sınır aşan nitelik kazanmıştır. 

Ülkemizde organize suçlarla mücadele; güvenlik kuru-
luşları içerisindeki farklı birimlerin kendi inisiyatifleri ile 
sürdürülürken 1998 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlar-
la Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurulmasıyla 
profesyonel manada yürütülmeye başlamıştır.

Organize suçlar; yıldırma, korkutma, sindirme gücü-
nü haiz, çoğunlukla tehdit, cebir ve şiddet uygulayabilen, 
bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik 
yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş, farklı 
suç alanlarında faaliyet gösterebilen ve haksız çıkar sağla-
mayı amaçlayan suç örgütlerini ifade etmektedir.

Suç örgütleri marifeti ile tehdit, darp, adam yaralamak, 
adam kaçırmak, alıkoymak, hürriyeti tahdit, yağma, haraç 
almak, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki alacak ve borç 
ilişkilerini düzenlemek, taraflar veya üçüncü şahıslar adına 
para ve çek-senet tahsil etmek, menkul veya gayri men-
kullerini zor kullanarak sattırmak, hibe ettirmek, ihalelere 
katılımı engellemek ve üçüncü şahıslar lehine sonuçlanma-
sını sağlamak gibi suçların işlendiği görülmektedir. 

Rantın yüksek olduğu her yerde görülebilen organize 
suç örgütleri başta inşaat, emlak, kamu ihaleleri, eğlence, 
turizm, sağlık, taşıma gibi sektörlerde sözde hakemlik hu-
kuku oluşturma, koruma sağlama, anlaşmazlıkları çözme 
yöntemleri ile haksız çıkar sağlamaktadırlar. Genel itiba-
rıyla eğitim seviyesi düşük, kolay kazanma arzusunda, suça 
meyilli ve genç nüfustan eleman temin etmektedirler.

 Kamuoyunda çete olarak ifade edilen mafya tipi orga-
nize suç örgütlerinin yapısı, etkisi,  kullandığı yöntemler 
ve bu suçların aydınlatılması bağlamında, suç türlerinden 
farklılık arz etmektedir. Bu suç türleri incelendiğinde; li-
der ve üyelerinin aşağıdaki eğilimleri dikkat çekmektedir.
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1.1. Organize Suç Örgütü Lider Profili 

Haksız menfaat temin etmeyi kendilerine amaç edinmiş olup, bu doğrultuda her • 
türlü suçu işlemektedirler.
Gerçekleştirilen eylemlere doğrudan iştirak etmemeye özen gösterirler ve mahiye-• 
tindeki kişileri çeşitli motivasyonlarla (para, kadın, uyuşturucu vs.) kullanırlar.  
Örgüt üyelerine karşı acımasız bir tavır sergilerler. Ancak, topluma karşı dürüst, • 
yardımsever ve sempatik görünmeye çalışırlar.
Halkın milli ve manevi duygularını ‘saygı’ görüntüsü altında istismar ederler.  • 

Lüks yaşantıyı güç göstergesi olarak kullanırlar, örgüt üyelerini ise bu imkânlardan • 
uzak tutarlar.                      
Kanunsuz zeminde bulunmadıklarını göstermek için, işadamı kimliğini maske ola-• 
rak kullanırlar.

1.2. Organize Suç Örgütü Üye Profili 

Örgütün sağladığı motivasyonlarla kullanıldıklarını fark edemezler. • 

Toplum içinde elde edemediği konum ve saygıyı, üyesi olduğu örgüt aracılığı ile elde • 
etmeye çalışırlar.
Suç geçmişine sahiptirler. Şiddet içerikli suçlara meyillidirler.• 

Eylemlerini, lider korkusu ve örgüt baskısı ile gerçekleştirirler.• 

Cezalandırılma veya örgütten dışlanma korkusu yaşarlar.• 

Belirli bir meslek sahibi olmayıp, eğitim seviyesi düşük kişilerdir.• 

Genellikle 21-35 yaş aralığındadır. • 

2008 yılında ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin yanı sıra, henüz 
kamuoyunda tanınmayan yerel suç örgütleri de deşifre edilerek vatandaşlarımızın devlete 
olan güven duygusu pekiştirilmiştir. Bununla birlikte organize suç örgütlerinin can da-
marları olan mal varlıkları ve finans kaynaklarına yönelik çalışmalar da sürdürülmüştür. 

Örgütlü suçların gerçek yüzünün ortaya konması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuru-
luşlar arasında koordinasyon ile suç ve suçlularla etkin mücadelede  işbirliği sağlanmıştır.  

Turizm, sanayi, inşaat, emlak, eğlence, taşıma gibi rant alanı olarak görülen sektörlere 
sahip, göç alan, nüfus yoğunluğu olan bölge veya şehirlerimizde organize suç operasyon-
larının yoğun olarak gerçekleştirildiği görülmektedir (Grafik 1-2).
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Grafik–1  2008 Yılında Organize Suç Operasyon ve Şüpheli Sayılarının Bölgelerimize 
Göre Dağılımı

Grafik–2 2008 Yılında Organize Suç Operasyon Sayılarına Göre İlk On İl
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Türkiye genelinde, son üç yılda yapılan operasyon sayılarında bir önceki yıla oranla 
azalma olduğu görülmektedir (Grafik-3). Ancak 2006 yılında operasyon başına 13 olan 
şüpheli sayısı, 2007 yılında 15’e, 2008 yılında ise 19’a ulaşmıştır. Yine operasyon başına 
düşen tutuklu sayıları dikkate alındığında; 2006 yılında 6, 2007 yılında 7, 2008 yılında ise 
8 şüpheli tutuklanmıştır (Grafik-4).

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

Grafik–3 Yıllara Göre Operasyon, Şüpheli ve Tutuklu Sayıları

Grafik–4 Yıllara Göre Operasyon Başına Düşen Tutuklu-Şüpheli Oranları
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Grafik–5  Yıllara Göre Ele Geçirilen Tabanca, Uzun Namlulu Silah ve Kurusıkı 
Tabanca Sayıları 

Grafik–6 2008 Yılında Yapılan Operasyonlarda Yakalanan Şüphelilerin Eğitim 
Durumu
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2. SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
2.1. Ülkemizde Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı

Ülkemizin jeo-stratejik konumu, uluslararası ulaşım yolları, Ortadoğu’daki enerji kay-
naklarına yakınlığı, yirmi yılı aşkın süredir doğu ve güneydoğu bölgelerimizde yaşanan 
terör gibi, birçok kıstas göz önüne alındığında; Türkiye’nin Irak, İran ve Suriye sınırları-
nın diğer sınırlarımıza göre daha hareketli bir konuma sahip olduğu görülmektedir.  

Bu bölgemizde sınır hattı, oldukça sarp arazi kesiminin üzerinde bulunmakta, birçok 
yerde yüksek dağlardan geçmektedir. Bu nedenle Türkiye’nin Irak ve İran sınırı, hayvan 
sırtında akaryakıt kaçakçılığı, yasadışı insan geçişi ve patlayıcı madde, silah, uyuşturucu 
madde kaçakçılığı için çok uygun bir konumda bulunmaktadır.

Ülkemizdeki silah ve mühimmat kaçakçılığı; bu suçtan kazanç elde etmeyi amaçlayan 
şahısların, komşu ülkelerden özellikle Irak’tan ülkemize soktukları silahları, zula yöntem-
leri ile kamufle ederek, çeşitli araçlarla değişik yerlerdeki alıcılara ulaştırmaları şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Karadeniz Bölgemizin doğusunda, karayolu ile 
ulaşımı zor olan ilçe ve köylerde üretilen el yapımı silahlar ve az sayıda da olsa kuru sıkı-
dan çevrilme tabancalar da silah kaçakçılığına konu olmaktadır.  

2.2. 2008 Yılı Değerlendirmesi

Ülkemizin genel güvenliği üzerinde etkileri olan, vatandaşlarımızın refah ve barış içinde 
yaşama haklarını tehlikeye sokan silah ve mühimmatın yasadışı imalatı ve kaçakçılığını 
önlemek KOM Daire Başkanlığı sorumluluk sahasındadır. Bu görev bilinciyle KOM Bi-
rimlerimizce ülkemiz genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarıyla mücadele edil-
mektedir. 

Ülkemizdeki silah ve mühimmat kaçakçılığı olaylarına yönelik gerçekleştirilen operas-
yonlarda, genellikle karşımıza kaynağına göre iki farklı türde silah çıkmaktadır. Bunlar-
dan birincisi; Irak ve Suriye sınırlarımızdan ülkemize sokulan yabancı menşeli fabrikasyon 
silahlar, ikincisi de; Doğu Karadeniz Bölgesi ağırlıklı olmak üzere ülkemizde kaçak olarak imal 
edilen el yapımı silahlardır.
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2008 yılında, önceki yıllara nazaran ülkemizde yakalanan kaçak silah sayısında çeşitli sebepler-
den dolayı % 50  oranında azalma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte operasyon ve şüpheli 
sayısında önemli bir azalma sözkonusu değildir. 

2.2.1. Yabancı Menşeli Fabrikasyon Silahlar

Büyük çoğunluğu Irak ve Suriye sınırlarımızdan ülkemize sokulan fabrikasyon silahların 
ABD’nin 2003 yılında askeri müdahalesi sonrasında, Irak güvenlik güçlerinin kullanımı için gön-
derilen silahlardan olduğu tespit edilmiştir. Kaçakçılık faaliyetlerini yürüten suç organizasyonları-
nın, alıcı, aracı, satıcı, nakliyeci gibi tüm unsurları ile birlikte deşifre edilerek ele geçirilmesine yö-
nelik çalışmalara ağırlık verilmiştir. Bu mahiyette gerçekleştirilen operasyonlar ile Irak ve Suriye 
sınırlarımızdan ülkemize sokulan silah sayısında ciddi boyutlarda azalma olduğu görülmüştür. 

Bu azalmanın belli başlı nedenleri olarak;

• 2006 ve 2007 yıllarında özellikle Irak ve Suriye sınırlarımıza komşu illerde gerçek-
leştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 
şahısların çoğunun cezaevine girmiş olması,

• Silah kaçakçılığından dolayı yakalanan şahıslara verilen cezaların ağır olması nede-
niyle kaçakçıların silah yerine cezası daha az olan diğer kaçakçılık suçlarına yönel-
mesi, 

• Türk Silahlı Kuvvetlerimizce gerçekleştirilen sınır ötesi harekat, 
• Irak ve Suriye’ye sınır İl/İlçe KOM Birimlerimizin duyarlılığı ve mücadele yetenek-

lerinin arttırılması,
• Silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadelede etkin yöntemlerin uygulanması,
• KOM Daire Başkanlığınca yürütülen İz Sürme Çalışmaları kapsamında ABD’li yet-

kililerle yapılan temaslar sonucunda, kayıt dışı kalan silahların kaçağa kaymasının 
önlenmesine dair tedbirlerin alınması.

Grafik-7 Yıllara Göre Yapılan Operasyon, Yakalanan Silah, Şüpheli ve Tutuklu 
Sayıları
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ABD tarafından Irak’ın yeniden yapılandırılması kapsamında finanse edilerek o 
alınan yeni silahların kayıt altına alınması,
Irak hükümetinin silah kaçakçılığına engel olmak için almış olduğu proaktif o 
önlemler (İdari ve adli mevzuat değişikliği vb.) sayılabilir.

Grafik-8 Yıllara Göre Yakalanan Yabancı Menşeli Tabancalar

Fotoğraf-1 Yasa dışı el yapımı silah imalathanesinden ele geçirilen suç unsurları          

2.2.2. El Yapımı Silahlar

Doğu Karadeniz Bölgemiz usta çırak ilişkisi ile bugün bile canlılığını koruyan yasadışı  el yapı-
mı silah imalatı ve ticaretine kaynaklık yapmaktadır. Artvin, Rize, Trabzon, Samsun, Gümüşha-
ne, Giresun ve Ordu illerimiz el yapımı silahların yoğunlaştığı yerlerdir. 

El yapımı silahlar; Doğu Karadeniz Bölgemizin kontrolü zor olan yüksek, dağlık ve ormanlık 
kesimlerinde veya yerleşim yerleri dışında bulunan basit atölyelerdeki ilkel tezgahlarda, bu bölge-
de yaşayan ve bu işi kendilerine meslek edinmiş şahıslar tarafından imal edilmektedir.

2008 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinde KOM birimlerince ortaya çıkarılan 37 silah imalat-
hanesinden 30’u Doğu Karadeniz Bölgesinde tespit edilmiştir. Bu bölgemizdeki yasadışı imalat-
hanelerinde üretilen el yapımı silahlar, ülkenin değişik yerlerine pazarlanma veya nakil sırasında 
ele geçirilmiştir.



99

Organize Suçlar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baskanlıgı

 Yasadışı silah imalatı ve ticareti yapan şahıslar, silah ve mühimmatların diğer bölgelere 
sevkiyatlarını; 

-  Kendi sevk ve idarelerinde bulunan araçlarına gizleyerek, 
-  Alıcılar tarafından teslim alınmak üzere şehirlerarası yolcu otobüsleri ile paket ha-

linde göndererek, 
-  Yolculuk yaptıkları esnada valizlerine gizleyerek,    
-  Kargo şirketleri vasıtasıyla gerçekleştirmektedirler.
Yurda giren yabancı menşeeli kaçak silah yakalamalarında düşüş yaşanırken, el yapımı 

silah miktarında artış yaşanması, fabrikasyon silahlara ulaşmadaki zorluk ve yüksek fiyat-
tan dolayı el yapımı silahlara yönelme olduğunu göstermektedir (Grafik-9).

Fotoğraf-2 Yasadışı silah imalathanesi

Grafik-9 Yıllara Göre Ele Geçirilen Fabrikasyon ve El Yapımı Silah Sayıları
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1990’ların başlarında sadece kolluk kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar ve yürütülen 
soruşturmalarla yasadışı silah imalatının önüne geçilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu bağlamda; bölge-
deki yasadışı silah imalat ve ticaretinin önlenmesi, münferit olarak bu suçu işleyenlerin usta-çırak 
ilişkisi içinde devam ettirilen faaliyetlerini yasal bir zeminde sürdürebilmeleri ve bölgenin sosyal 
yapısına ve ekonomisine katkı sağlamak amacı ile özel sektöre silah fabrikaları açabilecek düzen-
lemeler yapılmıştır. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tara-
fından Makine Kimya Endüstrisi Kurumu desteği ile başlatılan “Doğu Karadeniz Silah Projesi’ 
kapsamında Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Samsun illerinde toplam 7 
fabrika kurulmuştur. 

Ancak bugün gelinen noktada; özel sektöre ait silah fabrikaları kurulmasına rağmen, bölgede 
yasadışı silah imalat ve ticaretinin önüne geçilemediği görülmektedir. Doğu Karadeniz Silah Pro-
jesi, ikametgâhlarının veya müştemilatının bir köşesine kurmuş oldukları tezgâhlarında silah imal 
eden bölge insanını açılan fabrikalarda çalışmaya yönlendirememiştir. 

Grafik-10 2008 Yılında Yakalanan El Yapımı Silahların Bölgelere Göre Dağılımı
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2.2.3. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı İstatistikleri

Grafik-11 2008 Yılında Silah Kaçakçılığı Suçunun En Yoğun Yaşandığı On Beş İlimiz

Grafik-12 2008 Yılında El Yapımı Silah Yakalamalarına Göre İlk On İl



Organize Suçlar

102 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baskanlıgı

 Grafik-13 2008 Yılında Fabrikasyon Silah Yakalamalarına Göre İlk On İl

Grafik-14 Yıllara Göre Yakalanan Fabrikasyon, El Yapımı, Uzun Namlulu Silah ve 
Kurusıkıdan Çevrilme Tabanca Oranları

Grafik-15 2008 Yılında Silah Kaçakçılığına Karışan Şahısların Eğitim Durumlarına 
Göre Oranları

 2006 2007 2008
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2.2.4. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Yöntemleri

Kaçakçıların yurda silah sokarken kullanmış oldukları başlıca yöntemler aşağıdaki gi-
bidir.

Sırtçılık Yöntemi: Kaçakçılarca, kaçak silahların güvenlik güçlerince ele geçirilmesini 
engellemek amacıyla yurda yasal giriş noktaları haricinde dağlık arazi üzerinden kendi 
sırtlarında taşımak veya katırlara yüklemek suretiyle yapılan kaçakçılık yöntemidir.

Fotoğraf 3-4 Sırtçılık Tabir Edilen Yöntemle Yapılan Kaçakçılık

Fotoğraf 5-6 Araç Zulasında Yapılan Kaçakçılık

Zula Yöntemi: Gizli bölmeler yaptırılmış araçlarla kaçak silahların ülkemize sokulma-
sı veya bir yerden bir yere nakledilmesi yöntemidir. 

Kargo Yöntemi: Satıcıların kaçak silahları alıcılarına kargo şirketleri vasıtasıyla ulaş-
tırması şeklinde yapılan kaçakçılık yöntemidir. Kargoya verilen eşyanın içine (bilgisayar 
kasası, sıvı yağ tenekesi gibi) silahlar gizlenmektedir. 
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3. TEHLİKELİ MADDELERİN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE
3.1. Giriş

Yüzyılın en büyük fizikçisi Albert EINSTEIN, 
konvansiyonel silahlara göre çok daha fazla tah-
ribat yapabilen, kullanıldıktan sonra dahi canlılar 
üzerinde etkileri devam eden, çok sayıda insan 
ve diğer türden canlıların kitlesel olarak ölümü-
ne yol açabilen kitle imha silahları (KİS) olarak 
adlandırılan nükleer, kimyasal ve biyolojik silah-
ların nasıl sonuçlara yol açacağını şöyle tarif et-
miştir.

“Böyle giderse 3. Dünya Savaşı kitle imha si-
lahlarının kullanıldığı bir savaş olacak. Bundan 
sağ kurtulanlarsa, 4. Dünya Savaşı’nda savaşmak 
için sadece taşları ve sopaları kullanacaklar.” 

Bu tehlikenin yanı sıra Kimyasal, Biyolojik, 
Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) maddelerin; te-
röristler tarafından yasadışı yollardan temin edi-
lerek, ikinci bir patlayıcı sistem yanına yerleştiri-
lerek veya her hangi bir patlayıcı sistem kullanılmadan direkt püskürtme, dökme, akıtma 
vb. şekillerde kullanılması da söz konusudur.

Bu bağlamda; KİS sonuçları bakımından tüm insanlara yöneltilmiş bir tehdidi kapsa-
ması sebebiyle, uluslararası hukukta bazı ilkeler geliştirilmiş, bu ilkeler doğrultusunda 
KİS ve yapımında kullanılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri izinsiz 
olarak bulundurmak, taşımak ve kullanmak toplum ve insan sağlığını tehlikeye atan bir 
suç olarak kabul edilmiştir.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 
(SSCB) dağılmasından sonra tüm dünya ülkeleri 
ile birlikte ülkemizde de karşılaşılmaya başlanan 
bu tür kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülen soruş-
turmalar, Türk Ceza Yasasının 174. Maddesinde 
düzenlenen tehlikeli maddelerin (kimyasal, biyo-
lojik, nükleer ve radyoaktif) kaçakçılığı suçları açı-
sından ülkemizin hedef veya kaynak ülke olmadı-
ğını ortaya koymaktadır. 

3.2. 2008 Yılı Değerlendirmesi

2008 yılında polis görev sorumluluk alanında tehlikeli maddelerin (kimyasal, biyolo-
jik, radyoaktif ve nükleer)  kaçakçılığına ilişkin herhangi bir olay meydana gelmemiştir. 
Bu durum; önceki yıllarda yayımlanan raporlarla birlikte yukarıda da dile getirildiği üze-
re, söz konusu tehlikeli maddeler açısından ülkemizin, “arz ve talep” konusunda “hedef 
veya kaynak ülke” olmadığını teyit etmektedir.

Ancak ülkemizde tehlikeli madde kaçakçılığı suçlarına nazaran, yürütülen soruşturma-
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larda nükleer ve radyoaktif madde olduğu iddiasıyla veya dolandırıcılık kastıyla bir takım 
maddelerin üçüncü şahıslara pazarlanmaya çalışıldığı olaylarla sıkça karşılaşılmaktadır. 
Bu olayların genelinde; endüstriyel alanda kullanılan selenyum ve osmiyumun yanı sıra 
yılan zehiri veya kırmızı civa olduğu iddia edilen bazı maddelerin pazarlanmaya çalışıldığı 
görülmektedir.

 İlgili kurumlardan alınan analiz raporlarında; “kırmızı civa” adıyla satılmaya çalışılan 
maddelerin bazı olaylarda civa oksit, bazı olaylarda da civa iyodür olduğu, “yılan zehi-
ri” adıyla satılmaya çalışılan maddelerin ise; havada bulunabilecek zehirli gazların tespiti 
için kullanılan gösterge bileşikleri ihtiva ettikleri tespit edilmiştir. Söz konusu maddelerin 
TCK 174’te tanımlanan tehlikeli maddelerden olmadığı bilinmektedir. 

Yılan Zehiri

Selenyum

Fotoğraf-7 Dolandırıcılık maksatlı satılmaya çalışılan farklı maddeler

Kırmızı Civa

Osmiyum
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KOM birimlerimizce tehlikeli madde kaçakçılığı şüphesi ile 2008 yılında yapılan çalış-
maların neticesinde de benzer olaylarla karşılaşılmıştır.

3.3. Sonuç

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) maddelerin kullanıldığı bir ey-
lem gerçekleşmesi halinde yaşanabilecek büyük çaplı tahribatlar göz önünde bulunduru-
larak, söz konusu maddelerin kaçakçılığı ile mücadele konusundaki çalışmalar kararlılıkla 
sürdürülmektedir. 
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Bilişim 
Suçları            
ve             
Sistemleri

1. BİLİŞİM SUÇLARI VE ADLİ BİLİŞİM
Günümüzde güvenlik güçlerinin karşılaştığı birçok suç 

türünün, bilgisayar ve internet imkanlarıyla işlendiği bi-
linen bir gerçektir. Banka soymak isteyen bir şahıs artık 
silah, maske gibi araçlar edinmeden de banka soygunu ya-
pabilmektedir. Bilgisayar ve internet aracılığıyla çok kısa 
sürede, bir banka milyonlarca TL zarara uğratılabilmek-
tedir. Özellikle çıkar amaçlı işlenen suçlarda suçlular, bi-
lişim sistemlerinin sağladığı imkanlardan en üst düzeyde 
yararlanmaktadırlar. 

Görüldüğü üzere, tüm dünyada suç olgusunda tekno-
lojik imkanların yaygın kullanımına paralel olarak, ciddi 
bir değişim yaşanmaktadır. Bu doğrultuda güvenlik kuv-
vetlerimizin suçla mücadele ve suçun aydınlatılmasında 
yeni metodlar geliştirmesi zorunlu olmuştur. Şüphelinin 
kullandığı bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir bellek türü 
cihazlarda bulunan veriler, tıpkı olay yerinden alınan par-
mak izi gibi, suçun aydınlatılmasında adli birimlere ciddi 
kanıtlar sunmaktadır.

Bilişim sistemleri, bilişim suçlarının işlenişinde araç ol-
duğu gibi, diğer bütün suç türlerinin işlenmesinde de kul-
lanılmaktadır. Hakaret, müstehcenlik, rüşvet, dolandırıcı-
lık, kumar oynatmak, uyuşturucu madde kaçakçılığı, terör 
suçları propogandası gibi birçok suç türü, bilişim sistem-
leri aracılığıyla da işlenebilmektedir. Teknolojinin hızlı 
gelişimine paralel olarak, hayatımızın vazgeçilmez parçası 
haline gelen bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartları, CD, 
DVD gibi elektronik cihazlar aynı zamanda birçok suçun 
işlenmesinde araç haline gelmiştir.

Mevzuatımızda adli bilişim, Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun (CMK) 134. Maddesinde  “Bilgisayarlarda, 
bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopya-
lama ve elkoyma” başlığı ile düzenlenmiştir. Buna göre, 
bir suç nedeniyle yapılan soruşturmada başka suretle delil 
elde etme imkanının bulunmaması şartı aranarak, Cumhu-
riyet Savcısının istemi ile şüpheliye ait bilişim sistemleri 
üzerinde, kanunda belirtilen usullerin uygulanmasına hâ-
kim tarafından karar verilebilecektir. 

Adli dijital delil incelemelerinde en önemli husus, delil 
bütünlüğünün  korunmasıdır. Olay yerinden veya şüphe-
liden elde edilecek delil hükmündeki veri taşıma yeteneği-
ne sahip aygıtın diğer sistem ünitelerinden ayrılmasında, 
taşınmasında, adli bilişim kopyasının alınmasında, muha-
faza edilmesinde, incelenmesinde, rapor hazırlanmasında 
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ve teslim edilmesinde; uzun inceleme ve araştırmalar sonucu belirlenen uluslararası adli 
bilişim standartları uygulanmaktadır.

1.1. Adli Bilişim Uygulamaları

Adli bilişim aşamalarının mevzuata ve adli 
bilişim kriterlerine uygun yürütülebilmesi ciddi 
yatırımlar gerektirmektedir. Hizmetin en verimli 
şekilde yürütülebilmesi için Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı 
bünyesinde 2003 yılından itibaren  profesyonel 
bir yapılanma süreci başlamıştır. Bu doğrultuda 
ülke genelinde, illerin potansiyeli, nüfusu, suç yo-
ğunluğu, personel istihdamı, bölgenin fiziki şart-
ları gibi birçok kıstas göz önünde bulundurularak   
KOM Daire Başkanlığı bünyesinde 1 Merkez ve 
merkeze bağlı 15 olmak üzere toplam 16 adet Adli Bilişim Bölge Merkezi kurulmuş ve 
kurulan bu birimlerimiz adli delil inceleme konusunda hizmet vermeye başlamıştır.

Adli Bilişim Bölge Merkezlerine personel planlaması yapılırken personelin eğilimle-
ri ve teknoloji konusundaki motivasyonları dikkate alınmakta ve adli bilişim temel ve 
uzmanlık eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar. Uzmanlaşan personelin gelişen teknolojiyi 
takip edebilmesi amacıyla belirli aralıklarla da eğitimleri devam ettirilmektedir. 

Bununla beraber, Bölge Merkezlerimizden beklenen hizmetin eksiksiz olarak sağlana-
bilmesi amacıyla gereken donanımlar ve yazılımlar temin edilmiş ve bütün Bölge Merkez-
lerimizin aynı standartta hizmet vermelerini sağlayacak ölçüde kullanımlarına sunulmuş-
tur.

KOM Daire Başkanlığı olarak adli bilişim uygulama aşamaları konusunda bağlı kalınan 
prensipler;

1- Mevzuata uygunluk,

2- Delil bütünlüğünün korunması

3- Uluslararası standartlara uygunluk; olarak sayılmaktadır.

Adli bilişim konusunda KOM Daire Başkanlığı, uluslararası standartları yakalamakla 
kalmayıp dünyada bu alanda gelişen yenilikleri de takip etmektedir. Bu alanda ulusal ve 
uluslararası platformlarda düzenlenen seminer, eğitim, kurs gibi faaliyetlere aktif katılım 
sağlanmakta; araştırma-geliştirme faaliyetleri sürdürülmekte; bunun sonucu olarak adli 
bilişim merkezlerinde görevli personelin bilgilerini güncel tutmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

Adli bilişim konusunda personelimizin yaptığı çalışmalar birçok ülkenin güvenlik 
kuvvetleri tarafından dikkatle izlenmektedir. 2008 yılında Başkanlığımızca yapılan ulusla-
rarası başarılı operasyonlar ve işbirlikleri sonucunda, NCFTA (Ulusal Siber Adli Bilişim 
ve Eğitim Birliği) tarafından “yılın bilişim suçları soruşturmacısı ödülü” Başkanlığımızda 
görevli bir personele verilmiştir. Gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sayesinde KOM Dai-
re Başkanlığı uluslararası adli bilişim alanında yön verici bir konuma gelmiştir.
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2. EĞİTİM FAALİYETLERİ

1- 12–15 ve 17–20 Kasım 2008 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenen “Windows 
Adli Bilişim-Vista ve İnternet Forensic” konulu eğitim çalışmasına, KOM Daire Başkan-
lığından ve Adli Bilişim Bölge Merkezlerimizden toplam 37 bilişim suçlarıyla mücadeleci 
personelin katılımı sağlanmıştır. Uluslararası arenada ürettiği dijital delil inceleme yazı-
lımı ile etkinliği olan firma yetkilisinden alınan eğitimde, Windows işletim sisteminin 
özellikleri sayesinde soruşturmaya esas olabilecek verilerin tespiti ve analizi yetisi sağlan-
mıştır.

2- 10 Kasım 2008 tarihinde İstanbul ili Bankalararası Kart Merkezinde (BKM)  düzen-
lenen “Kart Sahteciliğinde Son Eğilimler ve Önlemler” konulu seminere, KOM Daire 
Başkanlığından konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. Seminerde dolandırıcılık yöntem-
leri hakkında, karşılıklı deneyimler paylaşılmış; önleme yöntemleriyle ilgili tavsiyelerde 
bulunulmuştur.

3- 07–09 Kasım 2008 tarihleri arasında Antalya ilinde BKM tarafından düzenlenen 
“Hukuki Açıdan Kredi Kartları” sempozyumuna, konuşmacı ve katılımcı olarak KOM 
Daire Başkanlığı ve İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğünden 10 bili-
şim suçlarıyla mücadeleci personel tarafından katılım sağlanmıştır. Sempozyumda kredi 
kartlarının suistimali ve dolandırıcılıkta araç olarak kullanılması hususları ele alınarak, 
muhtemel oluşabilecek gelişmeler hakkında alınabilecek tedbirler hakkında bilgi paylaşı-
mı sağlanmıştır.

4- 30–31 Ekim 2008 tarihlerinde Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen “Siber 
Suç Tehdidiyle Mücadele” konulu AGİT Yıllık Polis Uzmanları toplantısına, konuşma-
cı olarak Başkanlığımızdan katılım sağlanmıştır. Bilişim suçlarının uluslararası boyuttaki 
tehditleri tartışılmıştır.

5- 23–25 Ekim 2008 tarihleri arasında Bolu ili Abant ilçesinde düzenlenen “Siber Suç-
lar” konulu seminere, konuşmacı ve katılımcı olarak KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul 
Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğünden 5 bilişim suçlarıyla mücadeleci per-
sonel tarafından katılım sağlanmıştır. Avrupa Konseyi Siber Suçlar Sözleşmesi üzerinde 
analiz yapılmış; Türkiye açısından avantajları ve dezavantajları değerlendirilmiştir.

6- 19–24 Ekim 2008 tarihleri arasında ABD/Washington D.C şehrinde düzenlenen “8. 
Botnet” adlı konferansa, Başkanlığımızdan 2 bilişim suçlarıyla mücadeleci personel tara-
fından katılım sağlanmıştır. Konferansta botnet uygulamalarının nelerden oluştuğu, nasıl 
olduğu, nasıl bulaştığı, nasıl çalıştığı ve nasıl tespit edilebileceği hakkında tecrübe paylaşı-
mı gerçekleşmiştir. Botnet ile mücadele anlamında kullanılabilecek yazılım ve donanımlar 
hakkında tanıtımlar gerçekleştirilmiştir.

7- 29–01 Eylül 2008 tarihleri arasında ABD/San Diego’da düzenlenen “Digital Phis-
Net” adlı konferansa Başkanlığımız tarafından katılım sağlanmıştır. Konferansta kart 
kopyalama cihazları üreten ve ürettiği suç araçlarını tüm dünyaya gönderen 7 kişilik bir 
çeteye ilişkin yürütülen soruşturma ve operasyonel çalışmalar hakkında bir sunum yapıl-
mıştır. Buna dair NCFTA (National Cyber-Forensics & Training Alliance) tarafından bir 
personelimize 2008 yılı siber suç soruşturmacısı ödülü verilmiştir. 

8- 16 Eylül 2008 tarihinde Hollanda’da düzenlenen “Kredi Kartı Dolandırıcılığı Uz-
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manlar Toplantısı”na, KOM Daire Başkanlığından 2 bilişim suçlarıyla mücadeleci per-
sonel tarafından katılım sağlanmıştır. Toplantıda konuya ilişkin tecrübeler paylaşılmış, 
mücadele yöntemlerine ilişkin bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Ayrıca kredi kartı dolandırı-
cılığı ile ilgili gerçekleştirilen başarılı operasyonlar, mücadelede model olması açısından 
sunulmuştur.

9- 21 Temmuz–15 Ağustos 2008 tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen “Bilişim Gü-
venliği Suçları ICTS” konulu eğitimine, KOM Daire Başkanlığından katılım sağlanmıştır. 
Eğitim faaliyeti kapsamında Linux işletim sistemleri, ethical hacking, trojan, exploit, krip-
to, işletim sistemi zafiyetleri gibi konular hakkında bilgi kazanımı sağlanmıştır.

10- 19 Ocak–26 Haziran 2008 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen “Operasyonel 
Analiz ve Pazarlık Grubu” konulu eğitime, KOM Daire Başkanlığınca katılım sağlan-
mıştır. Almanya Federal Kriminal Polis Dairesinin yürüttüğü eğitim programında, farklı 
ülke güvenlik güçlerinde bilişim suçlarıyla mücadele eden personele hitaben hazırlanan 
eğitim programı uygulanmıştır. Programın hedefleri arasında, katılımcı ülkelerle işbirliği-
nin geliştirilmesi yer almaktadır. Programa Başkanlığımız ile birlikte Dominik Cumhuri-
yeti, Fas, Gana, Kolombiya, Lübnan, Makedonya, Moldova, Pakistan, Suudi Arabistan,         
Trinidad, Tobago ve Ürdün ülkelerinden bilişim suçu soruşturmasında görevli personel 
katılım sağlamıştır.

11- 18–19 Haziran 2008 tarihleri arasında Bolu/Abant’ta düzenlenen “5651 Sayılı Ka-
nun ve Dışı Site Erişimi Kapatmaları” konulu sempozyuma, KOM Daire Başkanlığınca 
katılım sağlanmıştır. Sempozyumda internet sitelerine erişim yasağının getirilmesi ve uy-
gulanma usulleri, bu konudaki uluslararası uygulamalar ve ideal tedbirler hakkında görüş 
önerileri paylaşılmıştır.

12- 17–18 Haziran 2008 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenen “Europol Bilişim 
Suçları Eğitim Hazırlanması” toplantısına, Başkanlığımızdan üst düzey katılım sağlanmış 
ve Ülkemiz Avrupa polislerince hazırlanacak ve ortak olarak eğitim programlarında kul-
lanılacak eğitim modülleri hazırlama proje ekibinde yer alması kararlaştırılmıştır. 

13- 20–23 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya/Kemer ilçesinde düzenlenen “10. 
Kamu Bilişim Platformu” toplantısına, KOM Daire Başkanlığınca katılım sağlanmıştır.

14- 28–30 Nisan tarihleri arasında ABD ülkesinde düzenlenen “LEO Tech Konferan-
sına” KOM Daire Başkanlığınca katılım sağlanmıştır. Bahse konu konferansta Microsoft 
üst düzey yetkilileriyle Ülkemizdeki çeşitli bilişim suçlarının soruşturulması konusunda 
işbirliği imkanları tartışılmıştır.

15- 06–08 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenen “Experience To Pro-
vide Hands-On Training ve Trainers Instructors” eğitimine, KOM Daire Başkanlığınca 
katılım sağlanmıştır.

16- 07–09 Nisan 2008 tarihleri arasında Kırşehir ilinde düzenlenen “İnternet, Bilişim 
Suçları ve İnternet Bağımlılığı” konulu panele, KOM Daire Başkanlığınca konuşmacı ola-
rak bir kişinin katılımı sağlanmıştır.

17- 31 Mart–02 Nisan 2008 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen “Sanal ortamda 
işlenen suçlarla mücadele işbirliği konferansına, KOM Daire Başkanlığınca katılım sağlan-
mıştır. Konferansta mücadele eden birimler ile internet servis sağlayıcıları (ISP) arasında 
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şartları mevzuatla belirlenecek bir ilişkinin kurulması gerekliliği yönünde fikir paylaşım-
ları gerçekleştirilmiştir.

18- 17–19 Mart 2008 tarihlerinde İzmir ilinde düzenlenen “Suç Analizi ve Suçun Ön-
lenmesi” konulu sempozyuma, KOM Daire Başkanlığınca katılım sağlanmıştır.

19- 27 Ocak–02 Şubat tarihleri arasında Antalya ilinde düzenlenen “Bilişim Suçları 
Soruşturma Teknikleri” konulu eğitim kursu tertiplenmiş, il birimlerinden katılan ve bi-
lişim suçları soruşturmasında görev alan 250 personele eğitim verilmiştir.

3. OPERASYONEL ÇALIŞMALAR
2008 yılı içerisinde KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimlerince başarılı operas-

yonlar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan gerek mağdur sayısı açısından, gerekse verdi-
ği mali zararın boyutu açısından önem arz eden planlı operasyonlardan bazılar şunlardır;

3.1. Kontör Yolla

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince 
gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında tespit edilen şebeke üyelerinin; telefonla aradık-
ları kişilere kendilerini toplumda nüfuz sahibi kişiler olarak tanıtmak suretiyle (komiser, 
başkomiser vs) korkutarak ve kişilerin bu korku durumundan istifade ederek yüklü mik-
tarlarda cep telefonu kontörü talep ettikleri anlaşılmıştır.

Aynı şebekenin diğer bir kolu tarafından yurt dışından kaçak yollarla Ülkemize cep te-
lefonu getirdikleri ve Şanlıurfa ili ve ilçelerinde bulunan cep telefonu bayileriyle iş birliği 
içerisinde yasal IMEI numaralarını kaçak telefonlara yazdıkları tespit edilmiştir.

Şebekenin elde ettiği kontörleri hazırladıkları cep telefonlarına yükleyerek piyasaya sür-
dükleri tespit edilmiş; bütün bu tespitlerin ardından ise operasyon aşamasına geçilmiştir.

Şanlıurfa KOM Şube Müdürlüğü tarafından “Telsiz Kanununa Muhalefet,  Kaçak Yol-
larla Yurda Kaçak Cep Telefonu Sokmak, Bilişim Sistemine Girme, Verileri Değiştirme, 
Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Evrakta Sahtecilik” suçlarını işledikleri tespit edilen suç 
örgütüne yönelik Nisan 2008 tarihinde yapılan “KONTÖR YOLLA” (K) adlı planlı ope-
rasyonda,  toplam 85 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

3.2. Chao Operasyonu

Son zamanlarda sahte ATM düzenekleri ve değiştirilmiş POS terminallerinin Ülke-
mizde de ortaya çıkmasıyla bu alanda bir çalışma yapılması ihtiyacı hissedilmiştir. Bu 
kapsamda KOM Daire Başkanlığı koordinesiyle yapılan çalışmalarda; sahte düzenekleri 
hazırlayan şebekeye ulaşılmış, şebeke üyelerinin faaliyet ve kimlik tespit işlemlerine baş-
lanılmıştır.

Devam eden çalışma sürecinde şebekenin yurt dışı irtibat ve eylemlerinin de olması ne-
deniyle Amerikan Federal Soruşturma Birimi (FBI)  ile işbirliği yapılmış ve suç şebekesini 
çökertmeye yönelik çalışmalar derinleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu yöneticili-
ğini bir Türk vatandaşının yaptığı tespit edilen suç şebekesinin, birden fazla bilişim suçu 
alanında faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.
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Şebeke yöneticisinin internette yayın yapan ve mağdurlara ait kredi kartı bilgileri-
nin paylaşıldığı sunucu sistemlerinin (Darkmarket) yöneticisi olduğu bilgisi edinilmiştir. 
Darkmarket sunucuları, şebeke üyelerinin suça konu eylemlerini ve haberleşmelerini 
kriptolu olarak internet üzerinden sağlayan bir sistemdir. Şüpheliler, Darkmarket sunu-
cuları üzerinden mağdurlarına ait haksız yollarla elde ettikleri banka ve kredi kart bilgile-
rini paylaşmaktadırlar. 

Tespit edilen şebeke yöneticisinin, dünyadaki kredi kartı dolandırıcıları arasında tanı-
nan bir kişi olduğu ve bu sayede suç dünyasında suç eşyası ve bedelinin değişiminde aracı 
hizmeti (escrow) sunduğu ve bunun karşılığında komisyon aldığı anlaşılmıştır. 

Tespit edilen suç şebekesinin dünyadaki kredi kartı şebekelerini besleyebilecek kapasi-
tede skimmer cihazı (kredi kartı bilgilerini kopyalamaya yarayan cihaz), dolandırıcılıkta 
kullanılmaya hazır ATM cihaz klavyeleri ve giriş haznelerini fabrika kapasitesinde üreten 
bir techizata sahip olduğu ve ürettikleri skimmer cihazlarının kaçak olarak dünyanın dört 
bir yanına gönderildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Faaliyet gösteren şebekeye ait bütün veriler toplandıktan sonra İstanbul İlinde kapsam-
lı bir operasyon yapılmış, yakalanan yedi şebeke üyesiyle birlikte ATM düzeneklerine 
monte edilebilecek şekilde hazırlanmış yüzlerce skimmer cihazı,  mağdurlara ait kredi 
kart bilgilerinin de bulunduğu şüphelilere ait çok sayıda bilgisayar ve çeşitli suç alet ve 
aparatları ele geçirilmiştir.

Gerçekleştirilen Chao operasyonu ile ilgili bilgiler, Microsoft Corporation ve Ulusal 
Siber Adli Bilişim ve Eğitim Birliği (NCFTA) tarafından her yıl düzenlenen Digital Phis-
Net Konferansında örnek çalışma olarak görevlimiz tarafından sunulmuştur. Devamında 
NCTFA tarafından belirlenerek verilen 2008 Siber Suç Mücadelecisi Başarı Ödülü (2008 
Cyner Crime Fighter Award) mücadeledeki başarılarımız göz önüne alınarak Başkanlığı-
mız Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü’nde görevli bir personelimize verilmiş-
tir.

3.3. Sanal Deprem

Real Unix IRC (Internet Relay Chat) sunucuları birbirlerine bağlı çok sayıda sunucu 
bilgisayarın oluşturduğu bir sohbet ortamıdır. Sisteme dahil olan her bir sunucunun yerel 
bir sahibi / en yetkili yöneticisi (admin), sunucu yöneticileri (IRC OP) olabilmektedir. 
Fakat bağlanılan ana sunucunun yöneticisi ve/veya yöneticileri local olarak değil tüm ağ 
üzerinde yetkili olmaktadır.

KOM Daire Başkanlığı koordinesiyle başlatılan bir çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı 
ile ilgili faaliyet gösteren bir suç şebekesinin varlığı ve bu şebekenin örgüt içi haberleşmesi-
ni IRC sunucuları aracılığıyla yürüttüğü tespit edilmiştir. Devamında bu sunucuların İrc.
realunix.net sunucusu olduğu ve bu sunucu incelendiğinde sisteme bağlı İngiltere, İsrail, 
Amerika gibi birçok ülkeden yayın yapan onlarca farklı sunucunun olduğu görülmüştür. 
TRaVma rumuzlu Türk vatandaşı olan bir şahsın, ana sunucuda en yetkili kişi olduğu ve 
uluslararası kredi kartı dolandırıcılığı yapan suç şebekesini yönettiği tespit edilmiştir.

Araştırmaların devamında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı işlemleri ile ilgili şebeke-
nin haberleşmesini sağlayan www.realunix.net sitesi ve aynı kişiler tarafından kullanılan 
irc.realunix.net sunucuları ile ilgili olarak teknik takip çalışmaları başlanmıştır.
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Uzun teknik takip çalışması sonucunda İstanbul, Şanlıurfa, Muğla, Kastamonu, Sivas, 
Diyarbakır, Hatay, Mersin, Kocaeli, İzmir, Çorum, Yozgat ve Ankara illerini kapsayan 
çalışma operasyona dönüştürülmüştür.

Yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 29 şahısla birlikte çok sayıda hard disk, boş 
ve dolu manyetik şeritli kredi kartı, bilgisayar, encoder cihazı (banka ve kredi kartı kop-
yalamaya yarayan cihaz), tapu senedi ve yüksek miktarda nakit para ele geçirilmiştir.

3.4. Sanal Tuzak

Adana KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan bir çalışmada, Adana ilinde kredi 
kartı dolandırıcılığı alanında faaliyet gösteren bir suç şebekesinin varlığı tespit edilmiştir. 
Edinilen bilgiler doğrultusunda; şahısların İngiltere’de iken mağdurlara ait kredi kartlarını 
kopyalamak ve bu suretle haksız kazanç elde etmek üzere şebeke kurdukları, Adana iline 
gelerek mağdurlara ait kredi kartı bilgilerini kopyalayacak cihazlarını yerleştirmek ama-
cıyla işyeri aradıkları bilgilerine ulaşılmıştır.

Adana KOM Şube Müdürlüğü görevlilerinin şebekeyi çökertmeye yönelik çalışma-
ları esnasında şebeke içerisinde Türkiye, İngiltere ve Yunanistan vatandaşı şahısların ol-
duğu tespit edilmiş; çalışmalar devam ederken şebeke üyesi üç kişi İstanbul ilinde sahte 
kredi kartlarını kullanmak üzere iken yakalanmıştır.

İngiltere vatandaşı olan şebeke üyesinin şebeke 
yöneticisi olduğu ve kart kopyalamaya imkan ta-
nıyan cihazları şebeke üyelerine bizzat temin etti-
ği tespit edilmiştir. 

Şebekeye dair bütün suç unsurları tespit edil-
dikten sonra Nisan 2008 tarihinde “TCK Madde 
245 hükmü uyarınca başkalarına ait banka hesapla-
rıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
imal etmek, sahte oluşturulan veya üzerinde sahteci-
lik yapılan banka veya kredi kartlarını kullanmak 
suretiyle haksız kazanç elde etmek” suçundan yasal 
işlem başlatılmıştır.

Yakalanan on üç (13) şahısla birlikte yaklaşık bin adet (1.000) kopyalanmış kredi kartı, 
encoder cihazı ile birlikte bir miktar yerli ve yabancı para ele geçirilmiştir.

3.5. Karnaval

İstanbul Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma-
larda internet aracılığıyla yapılan havale dolandırıcılığında elde edilen paraları, açılan he-
saplara aktarıp komisyon karşılığında çeken suç şebekelerinin faaliyet gösterdiği tespit 
edilmiştir. Görevlilerce yapılan uzun soluklu çalışmalar neticesinde bu alanda faaliyet 
gösteren üç ayrı şebekenin varlığı tespit edilmiş, soruşturma aşamasında birliği sağlamak 
amacıyla yapılan çalışmalar tek bir potada eritilerek bahse konu şebekelere eş zamanlı 
operasyon yapılmasına karar verilmiştir.
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Önceden planlanan operasyon tarihinde şebeke liderlerinden birinin yurt dışına (Rio 
Karnavalı’na) gitmesi, operasyon tarihinin ertelenmesine ve operasyon isminin konulma-
sına sebep olmuştur.

Nisan 2008 tarihinde İstanbul Merkez ve ilçelerinde bulunan birçok adrese eş zamanlı 
operasyon düzenlemiş, konuya ilişkin 37 şahıs hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak, 
banka aracı kılınarak dolandırıcılık yapmak, resmi ve özel evrakta sahtecilik” atılı suçların-
dan yasal işlem yapılmıştır.

Olay Türü

Kredi Kartı Sahteciliği 
ve Dolandırıcılığı

Banka
 Dolandırıcılığı

Bilişim Suçları ve 
Dolandırıcılığı

Diğer

Toplam

 310 468 594 907 830 991

 723 1.398 642 1.187 1.177 2.114

 178 283 416 764 560 842

 7 60 91 134 157 416

 1.218 2.209 1.743 2.992 2.724 4.363

2006

 Olay Şüpheli Olay Şüpheli  Olay Şüpheli

2007 2008

Yıllara Göre Bilişim Suçları Olay ve Şüpheli Sayıları
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TADOC
Türkiye Uluslararası 

Uyuşturucu ve                
Organize Suçlarla            

Mücadele Akademisi

1. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI
Kaçakçılık ve Organize Suçlar nitelikleri bakımından 

değişken ve dinamik bir yapı göstermektedir. Bu suçlarla 
mücadele eden kanun uygulayıcı personel de bu değişikli-
ğe ayak uydurmak hatta bir adım öne geçerek bu suçların 
alacağı şekli önceden belirlemeyi gerektiren kurumsal bir 
bilgi, beceri ve öngörü ile donanmış olmalıdır.

Bu açıdan; Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele 
eden personelin konusuna giren suçlarla mücadele kapa-
sitesinin arttırılması, eğitim faaliyetlerini düzenleyen bi-
rimlerin oluşturacakları öncelikler kadar, bizzat mücadele 
eden birim personelinin ihtiyaçlarını programlara yansıt-
makla mümkün olabilmektedir.

Eğitim programları; katılacak personelin ihtiyaçlarına 
karşılık olacak şekilde, görevlerini yerine getirirken kar-
şılaşabilecekleri olası sorunlar ve çözüm yolları ile il bi-
rimlerinde gerçekleştirilen ve “En iyi örneklem” niteliği 
taşıyan operasyonel çalışmaların katılımcılara aktarılması 
şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci merkezli eğitim modeliyle, kursiyerlerin aktif 
katılımcılara dönüştürüldüğü programlardan tüm perso-
nelimizin yararlanması için “Uzaktan Eğitim” yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bu sayede personel çalışma ortamların-
dan devam eden programları online olarak takip edebilme 
fırsatı elde etmektedir.
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1.1. 2008 Yılında  Gerçekleştirilen Ulusal Eğitim Programları

 
S.No Tarihleri Eğitim Programının Adı K. Sayısı

1 07-11.01.2008 Takip Teknikleri Kursu 9
2 07-11.01.2008 Madde Kullanımı ile Mücadele Kursu 12
4 28-31.01.2008 Suç İstihbarat Analizi Kursu 8

5 04-08.02.2008 Narkotik Suçlarla Mücadele Stratejisinin 
Geliştirilmesi Çalıştayı 23

6 18-29.02.2008 Temel Düzey Teknik Takip ve İzleme 
Kursu 21

7 21-25.02.2008 Takip Teknikleri Kursu 13

8 25-29.02.2008 İl Bilinçlendirme Semineri 14

9 28.01-01.02.2008 Bilişim Suçları Soruşturma Teknikleri 
Kursu 184

10 28.02-08.03.2008 Takip Teknikleri Kursu 16
11 03-07.03.2008 Mali Suç Soruşturmaları Kursu 29

12 10-21.03.2008 Madde Kullanımı ile Mücadele Kursu 29

13 21-24.03.2008 Organize Suçlarla Mücadelede Planlı 
Çalışma Yöntem ve Stratejileri Kursu 30

14 24-28.03.2008 Kaçakçılık Suçları Soruşturma Yöntemleri 
Kursu 19

15 24-28.03.2008 Suç İstihbarat Analizi Kursu 11

16 07-11.04.2008 Kaçakçılık Suçları Soruştura Yöntemleri 
Kursu 21

17 14-25.04.2008 Rehine Kurtarma Operasyonlarında 
Arabuluculuk Görüşmeleri Kursu 16

18 14.04-02.05.2008 Özel Soruşturmacı Temel Eğitim Kursu 15

19 21.04-02.05.2008 Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele 
Kursu 31

20 05-09.05.2008 Organize Suçlarla Mücadele de Planlı 
Çalışma Yöntem ve Stratejileri Kursu 32

21 07-09.05.2008 Eğiticilerin Eğitimi Semineri 13

22 05-09.05.2008 Suç İstihbarat Analizi Kursu 12

23 05-16.05.2008 Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin 
Eğitimi Kursu 14

24    19-30.05.2008 Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerin 
Eğitimi Kursu

15

25 27-29.05.2008 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede 
Risk Analizi ve Yönetimi Stratejileri Kursu 23

26 02-06.06.2008 Eğiticilerin Eğitimi Semineri 9
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S.No Tarihleri Eğitim Programının Adı K. Sayısı

27 02-13.06.2008 Temel Düzey Teknik Takip ve İzleme Kursu 21

28 09-13.06.2008 Atış Eğitimciliği ve Gözlemciliği Kursu 10

29 16-20.06.2008 Arama Teknikleri Kursu 6

30 30.06-04.07.2008 Kriz Yönetimi ve Rehine Müzakereleri Kursu 24

31 08-12.09.2008 Soruşturma Yönetimi ve Lider Yöneticilik 
Semineri 20

32 15-26.09.2008 Rehine Kurtarma Operasyonlarında 
Arabuluculuk Görüşmeleri Kursu 23

33 22-26.09.2008 Soruşturma ve Operasyon Yönetimi Kursu 19

34 08-10.10.2008 Organize Suçların Kamuoyu ve Medya 
Yansımaları Çalıştayı 20

35 10.10.2008 Obzervasyon Çalıştayı 13

36 13-17.10.2008 Örgütlü Suç Soruşturmaları Kursu 22

37 13-24.10.2008 Temel Düzey Teknik Takip ve İzleme Kursu 22

38 27-31.10.2008 Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Kursu 25
39 03-14.11.2008 Takip Teknikleri Kursu 15

40 05-07.11.2008 Dijital Verilerin Aranması ve El Konulması 
Çalıştayı 25

41 10-14.11.2008 Organize Suçlarla Mücadelede Planlı Çalışma 
Yöntem ve Stratejileri Eğitim Programı 26

42 12-15.11.2008 Access Data Windows Forensic Eğitimi 
Programı 13

43 17-19.11.2008 Obzervasyon Eğitimi Programı 26

44 17-20.11.2008 Access Data Windows Forensic Eğitimi 
Programı 11

45 03-29.11.2008 KOM Evrak Sistemi Kullanımı Eğitimi 164

46 24.11-05.12 2008 Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim 
Programı 18

47 01-05.11.2008 Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Programı 18

48 03-04.12.2008 Takip Teknikleri Çalıştayı (SOCA) 23

49 15-26.12.2008 Temel Düzey Teknik Takip ve İzleme Kursu 25

50 15-19.12. 2008 Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı 11
51 22-26.12. 2008 İletişimin Denetlenmesi Çalıştayı 12

Tablo-1 2008 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Programlar 
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1.2. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Temel Eğitim Programları

S.No Tarihleri Eğitim Programının Adı K. Sayısı
1 07-18.01.2008 58. Dönem KOM Temel Eğitim Kursu 101
2 11-22.02.2008 59. Dönem KOM Temel Eğitim Kursu 218
3 31.03-11.04.2008 60. Dönem KOM Temel Eğitim Kursu 33
4 15-26.12.2008 61. Dönem KOM Temel Eğitim Kursu 236

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde fiilen çalışmakta olan perso-
nelin KOM Branşına aktarımlarının sağlanması amacıyla TADOC ve Antalya ilinde 4 
dönem Temel Eğitim Kursu düzenlenmiştir. Kurslardan toplam 588 personelimiz yarar-
lanmıştır.

1.3. Akıllı Sınıf Eğitimleri

S.No Tarihleri Eğitim Programının Adı K. Sayısı
1 12-16.05.2008 Mali Suç Soruşturmaları 295
2 19-23.05.2008 Soruşturma Mülakatı ve İfade Analizi Kursu 386
4 26-30.05.2008 Kaçakçılık Suçları Soruşturma Yöntemleri 277
3 02-06.06.2008 Narkotik Suçlarla Mücadele Kursu 273

TADOC’ta gerçekleştirilen eğitim etkinliklerine katılamayan personelin eğitim prog-
ramını bilgisayar ortamında online takip edebilmeleri amacıyla Mayıs ve Haziran ayla-
rında Eğitim Daire Başkanlığına bağlı Akıllı Sınıf Ünitesinde 4 Adet Eğitim Programı 
gerçekleştirilmiştir. Sınıf ortamında ve İnternet üzerinden toplam 1.231 personelimiz ya-
rarlanmıştır.

1.4. Yerinde Bilgilenme Eğitimleri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde çalışan personelin, planlı ope-
rasyon hazırlamaya dönük bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla; mali, narkotik, or-
ganize ve bilişim suçları konularında İl birimlerinde eğitim almaları sağlanmıştır. 

Yerinde bilgilendirme eğitimi; bireysel tercihlerden ziyade il birimlerimizin gelişme 
göstermek istedikleri alanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Eğitimler, 26 Mayıs - 31 Temmuz 2008 tarihleri arasında 194 personelin katılımı ile 22 
il biriminde gerçekleştirilmiştir.

1.5. İstatistiki Veriler

Yıllar Program Sayısı Katılımcı Sayısı
2006 52 1.440
2007 20 754
2008 59 3.062

Toplam 131 5.256

Tablo-2 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Eğitim Programları ve Katılımcı Sayıları 
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2. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI
Uluslararası bağlantılara sahip suç örgütleri dünyadaki gelişmeleri yakından takip et-

mekte ve her geçen gün kendilerini yenilemektedir. Bu suç örgütleriyle mücadele etmek 
durumunda bulunan ülkeler, bir yandan nitelikli kanun uygulayıcı personel yetiştirirken 
diğer yandan da ortak mücadele yöntemleri belirlemek amacıyla uluslararası işbirliğinde 
bulunmaktadırlar. 

Türkiye, coğrafi olarak uyuşturucu ve kimyasal maddelerin üretim ve tüketim bölgele-
ri arasında yer alması nedeniyle bu trafikten olumsuz etkilenmektedir. 

Hassas bir bölgede yer alan Ülkemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçılığı ile 
mücadelesini uluslararası işbirliğinin gerekliliğine inanarak çok yönlü olarak sürdürmek-
tedir.

Ülkemiz, özellikle 90’lı yıllardan itibaren, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve organi-
ze suçlarla mücadele alanında önemli başarılar göstermiş ve anılan suçlarla mücadelesini 
uluslararası düzeyde yürütebilmenin altyapısını oluşturmak için her türlü girişimi destek-
lemiştir.

Bu anlayış sonucu kurulan TADOC;

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ya-• 
sadışı üretim, kullanım ve kaçakçılığına karşı süregelen kararlı mücadelesini eğitim 
sahasında da sürdürmeyi,
Organize suç gruplarıyla mücadeleyi, bilimsel veriler ışığında sürekli ve sağlıklı kıl-• 
mayı,
Bölgesel ve uluslararası işbirliğinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için uy-• 
gun bir zemin oluşturmayı amaçlamıştır.

Bölge ülkelerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alanındaki mevcut kapasite-
lerinin geliştirilmesi yönünde hayata geçirilen projeler her fırsatta KOM Daire Başkanlı-
ğınca desteklenmektedir.

TADOC’ta ve TADOC Mobil Eğitim Timleri tarafından ilgili ülkelerde aşağıda belir-
tilen alanlarda eğitim programları uygulanmaktadır. 

Eğiticilerin Eğitimi Programı,• 
Özel Soruşturmacı Eğitim Programı,• 
Kimyasallar, Sentetikler ve Gizli Laboratuvarlar Eğitim Programı,• 
Karapara, Suçtan Elde Edilen Gelir ve Terörizmin Fi• nansmanı ile Mücadele  

 Eğitim Programı,
Operasyonel Polis Taktikleri Eğitim Programı,• 
Uyuşturucu Kanun Uygulama Eğitim Programı,• 
Soruşturma Mülakatı ve•  İfade Analizi Eğitim Programı,
Suç İstihbarat Analizi Eğitim Programı,• 
Takip Teknikleri Eğitim Programı,• 
Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitim Program• ı,
Arama Teknikleri Eğitim Programı. • 
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Eğitim programlarının katılımcılarını Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği ve Balkan Ülkeleri ile Türkiye’nin taraf olduğu ikili işbirliği anlaşması 
imzalanan diğer ülkelerin kanun uygulayıcıları oluşturmaktadır.

 Bu programlarla; sınır aşan uyuşturucu ve organize suçlara karşı mücadele stratejisi ve 
yöntemlerini standartlaştırmak, bu yolla anılan suçlara karşı sürdürülen bölgesel ve ulus-
lararası mücadelenin güçlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. 

2.1. 2008 Yılında Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Programları

S.No Programın Adı İşbirliği 
Yapılan Ülke Tarihleri K. 

Sayısı Yapıldığı Yer

1 Örgütlü Suç 
Soruşturmaları Malta 7-11.01.2008 17 Malta

2 Operasyonel Polis 
Taktikleri Sudan 14-25.01.2008 21 Sudan

3
Uyuşturucu 

Kanun Uygulama 
Eğitimi

Sudan 11-15.01.2008 10 TADOC

4 Suç İstihbarat 
Analizi Bosna Hersek 11-22.02.2008 12 TADOC

5 Eğiticilerin 
Eğitimi Programı

Arnavutluk, 
Bosna&Hersek, 

Makedonya, 
Kosova, 

Sırbistan ve 
Karadağ

18.02.2008
07.03.2008 11 TADOC

6
Soruşturma 

Mülakatı ve İfade  
Analizi

Kosova 03-07.03.2008 12 TADOC

7
Örgütlü Suçlarla 
Mücadele Eğitim 

Programı
Arnavutluk 10-14.03.2008 14 TADOC

8 Suç İstihbarat 
Analizi Kosova 07-18.04.2008 17 Kosova

9 Takip Teknikleri Azerbaycan 21.04-02.05 
2008 12 Azerbaycan

10 Eğiticilerin 
Eğitimi

Arnavutluk, 
Karadağ ve  

Kosova 
12-23.05.2008 6 TADOC

11
Uyuşturucu İle 

Mücadele Kanun 
Uygulama

Etiyopya, 
Gine-Bissau, 

Kenya, Nijerya, 
Senegal

26.05-06.06 
2008 10 TADOC
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S.No Programın Adı İşbirliği 
Yapılan Ülke Tarihleri K. 

Sayısı Yapıldığı Yer

12 Takip Teknikleri Kosova 26.05.2008 
06.06.2008 12 Kosova

13 Eğiticilerin 
Eğitimi

Cezayir, Fas, 
Filistin, İsrail, 
Mısır, Ürdün 

ve Tunus 

02-20.06.2008 14 TADOC

14 Örgütlü Suç 
Soruşturmaları Sudan 09-20.06. 2008 12 TADOC

15 Kontrollü 
Teslimat Çalıştayı

Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, 
Hırvatistan, 

Karadağ, 
Kosova ve 
Sırbistan

16-20.06.2008 11 TADOC

16 Eğiticilerin 
Eğitimi

Kazakistan, 
Tacikistan, 

Türkmenistan, 
Özbekistan ve 

Kırgızistan

30.06.2008
11.07.2008 13 Kırgızistan

17 Kontrollü 
Teslimat Çalıştayı

Cezayir, Fas, 
Filistin, İsrail, 
Mısır, Ürdün 

ve Tunus

14-18.07.2008 14 TADOC

18
Karapara Aklama 
ve Uyuşturucu İle 

Mücadele 
Kazakistan 15-25.07.2008 13 TADOC

19 Takip Teknikleri Arnavutluk 06-17.10.2008 17 Arnavutluk

20 Uyuşturucu 
Kanun Uygulama Kosova 13-17.10.2008 13 TADOC

21 Operasyonel Polis 
Taktikleri Kosova 13-17.10.2008 16 Kosova

22 Uyuşturucu 
Kanun Uygulama Suriye 20-24.10.2008 35 Suriye

23
Örgütlü Suç 
Soruşturma 
Yönetimi

Karadağ 03-07.11.2008 16 Karadağ
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Grafik-1 Yıllara Göre Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Programları ve Katılımcı 
Sayıları 

24 Operasyonel Polis 
Taktikleri Afganistan 03-14.11.2008 7 TADOC

25
Soruşturma 

Mülakatı ve ifade 
Analizi

Sudan 03-14.11.2008 19 Sudan

26

Uyuşturucu 
ve Organize 

Suçlarla Mücadele 
Birimlerinin 

Eğitim 
Kapasitelerinin 
Güçlendirilmesi

Türkmenistan 03-14.11.2008 15 Türkmenistan

27 Arama Teknikleri 
Ve Risk Analizi Türkmenistan 03-14.11.2008 48 Türkmenistan

28 Suç İstihbarat 
Analizi Kosova 17-28.11.2008 16 Kosova

29 Kontrollü Teslimat

Kazakistan, 
Özbekistan, 
Afganistan, 
Kırgızistan, 
Tacikistan, 

Türkmenistan  

24-28.11.2008 16 Türkmenistan

30 Örgütlü Suçlarla 
Mücadele Ukrayna 01-05.12.2008 16 TADOC

Tablo-3 2008 Yılında Gerçekleştirilen Programlar
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Tablo-4 Ülkelere Göre Katılımcı Sayıları (2008)

 2.2. 2008 Yılında Gerçekleştirilen Uluslararası Eğitim Programları Katılımcı 
Sayıları

S.No Ülke K.Sayısı S.No Ülke K.Sayısı
1 Afganistan 7 16 Kosova 92
2 Arnavutluk 37 17 Malta 17
3 Azerbaycan 12 18 Mısır 4
4 Bosna Hersek 16 19 Nijerya 2
5 Cezayir 4 20 Özbekistan 3
6 Etiyopya 2 21 Senegal 2
7 Fas 4 22 Sırbistan 3
8 Filistin 4 23 Sudan 62
9 Gine Bisseou 2 24 Suriye 35
10 Hırvatistan 2 25 Tacikistan 3
11 İsrail 4 26 Tunus 4
12 Karadağ 21 27 Türkmenistan 82
13 Kazakistan 16 28 Ukrayna 16
14 Kenya 2 29 Ürdün 4
15 Kırgızistan 1 30 Makedonya 2

Kurulduğu tarihten bugüne kadar TADOC’ta 
179 adet uluslararası eğitim etkinliği düzenlen-
miştir. Söz konusu etkinliklere 64 farklı ülkeden 
toplam 2.383 kanun uygulayıcı personel katılmış-
tır.

2008 yılında gerçekleştirilen 30 adet uluslarara-
sı eğitim etkinliğine 465 yabancı kanun uygulayı-
cı birim personeli katılmıştır.

2009- 2010 yıllarında Türk İşbirliği ve Kalkın-
ma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile gerçekleştiril-
mek üzere “Afganistan ve Orta Asya Ülkelerine Yönelik Uyuşturucu ile Mücadele” isimli bir 
proje başlatılmıştır. 

Bu proje kapsamında faydalanıcı ülke konumunda bulunan Afganistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın; uyuşturucu madde üretimi, tü-
ketimi, kaçakçılığı ve bağımlılığı ile daha etkin mücadele edebilmelerini, mücadele kapasi-
telerinin artırılmasını sağlamak adına eğitim etkinliklerinin (kurs, çalıştay ve alan araştır-
maları) gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Faydalanıcı ülkelere gerek ülkemizde gerekse mobil eğitim timleri vasıtasıyla bölge 
ülkelerinde verilmek üzere 17 adet eğitim etkinliği planlanmıştır.
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3. BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BİDEM)
Türkiye Bilişim Vakfı’nın yayınladığı Uzaktan Eğitim Kılavuzuna göre; uzaktan eğiti-

min tanımı nasıl yapılırsa yapılsın aşağıdaki temel özellikler göze çarpmaktadır;

Eğitmen ve öğrencilerin öğrenme sürecinin bir bölümündeki fiziksel ayrılığı,• 
Düzenlenmiş bir öğretim programı,• 
Bir eğitim kurumunun varlığı (programın • 
derslerinin planlanmasında, materyallerin 
hazırlanmasında, akademik ve öğrenci des-
tek hizmetlerinin sağlanmasındaki etkisi/
katkısı),
Teknoloji araçları (derslerin içeriklerini • 
aktarmak ve etkileşimi sağlamak için basılı 
materyaller, video, ses ve bilgisayar vb. gibi 
teknolojilerin ve araçların kullanılması),
Çift yönlü etkileşim.• 

TADOC’ta 2004 yılı Eylül ayından itibaren 
kullanılmakta olan Bilgisayar Destekli Eğitim (BİDEM) Sistemi de, eğitici ve öğrencinin 
aynı ortamı paylaşmalarına gerek olmadığı (asenkron) bir uzaktan öğrenme biçimidir. 
TADOC’ta kullanılmakta olan BİDEM sisteminde, katılımcılara aktarılmaya çalışılan 
konulara ilişkin bilgilendirici metinlere, farklı multi medya yazılımları kullanılarak, ses, 
grafik, animasyon ve film klipleri eklenmiştir. Ortaya çıkan bu etkileşimli ders içerikleri-
ne modül denilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından alan uzmanlarının 
bilgi ve tecrübelerine dayanılarak hazırlanan modüller BİDEM’in yapı taşlarıdır. BİDEM 
modülleri, özellikle narkotik maddelerin kaçakçılığıyla ve ilişkili diğer suçlarla mücadele 
alanında görev yapan personelin ihtiyaç duyduğu pratik bilgi ve becerilerin aktarılmasın-
da önemli bir role sahiptir. 

Geleneksel eğitim metodundan daha kısa sürede ve daha az kaynakla farklı mekan-
lardaki personele hizmet verebilmesi yönüyle KOM Daire Başkanlığının kaçakçılık ve 
organize suçlarla mücadele politikasının gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olma özel-
liği gösteren BİDEM programı, TADOC’un eğitim vermekle sorumlu olduğu yerli ve 
yabancı kanun uygulayıcı birim personelinin kullanımına açıktır.

2004-2008 yılları arasında, BİDEM modüllerinin Türkçe’ye aktarılması, yazılım işleti-
mi için sistem oluşturulması, BİDEM’den mümkün olduğunca çok sayıda teşkilat perso-
nelinin faydalanabilmesi için belirli merkezlerde sınıf kurulması çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. 

Bu çalışmalar neticesinde 2008 yılında BİDEM vasıtasıyla gerçekleştirilen eğitimlerden  
7900’ün üzerinde personel yararlanmıştır.  
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BİDEM’den faydalanan personel sayısının artırılması hedefine yönelik olarak Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve haliha-
zırdaki bilgisayar destekli eğitim sisteminin internet ortamına aktarılarak bir e-öğrenme 
sistemine dönüştürülmesi karara bağlanmıştır. 

Öte yandan, 2008 yılı BİDEM faaliyetleri kapsamında intranet (Pol-Net) ortamında 
da uzaktan eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Ayrıca, teknolojik imkanlardan fay-
dalanmak amacıyla “Akıllı Sınıf” uygulaması başlatılmıştır. Akıllı Sınıf uygulaması ile 
TADOC’ta yürütülmekte olan sınıf içi eğitimlerinin Pol-Net üzerinden tüm KOM bi-
rimlerine canlı yayınlar ile aktarılması hedeflenmiş ve tüm eğitim materyallerine de Kom-
Net üzerinden erişebilme imkanı sağlanacaktır. 

Grafik-2 Yıllara Göre BİDEM’den Faydalanan Personel Sayısı (Eylül ayı baz alınarak)
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4. EĞİTİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Eğitim programlarının geliştirilebilmesi, eğitim standartlarının yakalanabilmesi için, 

ulusal ve uluslar arası eğitim programlarının içeriklerinin mutlak surette yazılı hale geti-
rilmesi gerekliliği, yapılan eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda ortaya konulmuş-
tur. 2008 yılında, ulusal ve uluslararası alanda verilen eğitim programlarının kitaplarının 
hazırlanması işlemine başlanmıştır. Eğitim programları içerisinde yer verilmesi düşünülen 
“Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitim Programı”nın içeriğinin hazırlanabilmesi için “Ör-
gütlü Suç Soruşturmaları Eğitim Modülü Proje Çalışması” devam etmektedir.  

“Örgütlü Suç Soruşturmaları Eğitim Modülü” içerisinde yer alan “Bilgi ve İfade Alma 
Teknikleri”, “Operasyon Planlama ve Yönetme”, “Suç İstihbarat Analizi” isimli eğitim 
programlarının ders plan ve müfredatları ulusal ve uluslararası olmak üzere iki farklı yak-
laşımla hazırlanmıştır. 

“Planlı Operasyon Dosyası Oluşturma” eğitimine ilişkin standartlar belirlenmiş, eği-
tim içerikleri ve ders planlarının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. 

İletişimin Denetlenmesi, Soruşturma Yönetimi, Arama Teknikleri ve Kontrollü Tesli-
mat kurs programlarına ilişkin müfredat oluşturulmuştur. 

TADOC Eğitim Programı ve Eğitici kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında verilen se-
minerler sonunda; Gizli Görevli, Muhbir Yöntemi, İletişimin Denetlenmesi, Soruşturma 
Yönetimi ve Lider Yöneticilik, Suç İstihbarat Analizi, Teknik Takip ve İzleme konulu 
kurs programlarında eğitici olarak görevlendirilmek üzere 13 personel belirlenmiştir. 

Ayrıca, “Operasyonel Polis Taktikleri” eğitimi sonunda da bu alanda eğitim vermek 
üzere 13 personel eğitici olarak belirlenmiştir.

5. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Hazırlık çalışmalarına TADOC tarafından da destek verilen “Uluslararası Terörizm 

ve Sınıraşan Suçlar Programı”, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde açılmıştır. 

KOM, İstihbarat ve Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı’nı buluşturan ortak 
bilimsel bir platform olan Master Programına 2008-2009 Eğitim Yılı bahar döneminde 
öğrenci alımları başlamıştır. 
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TUBİM
Türkiye Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı 

İzleme Merkezi 

1. TUBİM’e GENEL BAKIŞ
Vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi başta madde 

bağımlılığı olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tut-
mak ve gerekli tedbirleri almak, politikalarımız arasında 
ön sıralarda yer almaktadır. Geleceğe güvenle bakmanın 
yolu, bu tür kötü alışkanlıklardan uzak kalması gerektiği-
nin farkında olan nesillerin varlığı ile mümkündür.

Duygu düşünce ve davranış dengesini kurmuş nesille-
rin yetiştirilmesi için özellikle madde bağımlılığını önleme 
stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilir politikaların 
üretilmesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye Uyuşturucu 
ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi1 (TUBİM)’in 
kurulmasını müteakip, bu alanda önemli bir boşluk dol-
durulmuştur. Güvenilir, karşılaştırılabilir veri toplanması, 
değerlendirilmesi ve analizi amacıyla Portekiz Lizbon’da 
kurulan EMCDDA’nın (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuştu-
rucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Türkiye Ulusal Temas 
Noktası olan TUBİM, birçok kurum ve kuruluşla işbirliği 
içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile madde kullanımı ve 
bağımlılığı alanında yapılan çalışmalar TUBİM bünyesin-
de, EMCDDA yapılanmasına paralel olarak oluşturulan 
beş temel gösterge ve dört yardımcı gösterge çalışma grup-
larıyla yürütülmektedir. Bu çalışma gruplarının görüş ve 
önerileri ile kurumlardan temin edilen veriler ulusal ve 
uluslararası kurumlarla paylaşılmakta, ulusal politikanın 
oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır.  

Beş Temel Gösterge Çalışma Grupları: 

 Gençlerde ve Genel Nüfusta Madde Kullanımı Yaygın-
lığı Göstergesi Çalışma Grubu,

Problemli Madde Kullanımı Göstergesi Çalışma Gru-• 
bu,
Madde Kullanımı Bağlantılı Bulaşıcı Hastalıklar Gös-• 
tergesi Çalışma Grubu,
Madde Kullanımı Bağlantılı Ölümler ve Ölüm Oranları • 
Göstergesi Çalışma Grubu,
Tedavi Talep Göstergesi Çalışma Grubu,• 

1 TUBİM, 2002 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü - Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur.
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Dört Yardımcı Gösterge Çalışma Grupları:

Arz ile Mücadele Çalışma Grubu• 

Talep Azaltımı Çalışma Grubu• 

Erken Uyarı Sistemi Çalışma Grubu• 

EDDRA (Madde Talep Azaltımı Faaliyetleri Değişimi Bilgi Sistemi) Çalışma Grubu• 

İlgili kurum ve kuruluşlardan oluşan bu çalışma grupları, kendi alanları ile ilgili olarak 
TUBİM’den bir ulusal uzman koordinesinde faaliyetlerini yürütmektedir.  

 
 2. TUBİM TARAFINDAN 2008 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 

FAALİYETLER
2.1. Bilim Kurulu Toplantıları

31 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlı-
lıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji Belgesi’nin Uygulanması için Eylem Planı               
(2007–2009)” doğrultusunda, madde ve madde kullanımı ile mücadele alanında bilimsel 
destek alınması amacı ile “Bilim Kurulu” oluşturulmuştur. 

TUBİM koordinesinde her üç ayda bir, ülkemizin madde bağımlılığı sorununu ince-
lemek ve bir yol haritası oluşturmak üzere toplanan Bilim Kurulu, ilk toplantısını farklı 
alanlarda çalışan akademisyenlerin katılımı ile 29 Ocak 2008 tarihinde, ikincisini 15 Mayıs 
2008 tarihinde, üçüncüsünü 29 Temmuz 2008 tarihinde, dördüncüsünü ise 11 Kasım 2008 
tarihinde gerçekleştirmiştir. Tavsiye mahiyetinde alınan kararlar, Koordinasyon Kurulu 
Toplantılarında da gündem maddesi olarak ele alınmaktadır.

Birinci Bilim Kurulu Toplantısı (29 Ocak 2008)
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2.2. Koordinasyon Kurulu Toplantıları

Yine, “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Stra-
teji Belgesi’nin Uygulanması için Eylem Planı (2007–2009)” doğrultusunda; madde ve 
madde kullanım ile mücadele alanında yapılacak olan ulusal ve uluslararası çalışmalarda 
işbirliğinin arttırılması amacı ile “Ulusal Koordinasyon Kurulu” oluşturulmuştur. 

Bilim Kurulu Toplantıları’nda alınan kararların değerlendirilmesi ve teklif edilen di-
ğer konuların görüşülmesi amacı ile bir araya gelen Koordinasyon Kurulu; madde ve 
madde bağımlılığının her boyutunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcilerinden oluşmak-
tadır. Ulusal Koordinasyon Kurulu toplantıları Bilim Kurulu Toplantıları’nı takiben 
gerçekleştirilmektedir.  Bilim Kurulu Toplantıları’nda alınan kararlar Koordinasyon Ku-
rulu Toplantıları’nda değerlendirilmiş ve her iki toplantı sonucunda alınan kararlar ilgili 
kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır. 

Ayrıca,  Ulusal Strateji ve Eylem Planı doğrultusunda, TUBİM İl Temas Noktası (İL-
TEM)  personellerinin de içinde yer aldığı Valilikler bünyesinde “Bağımlılık Yapıcı Mad-
delerle Mücadele Kurulları” kurulmakta ve il eylem planları hazırlanmaktadır.2 

 2.3. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2008 Yılı Türkiye  
Raporu

TUBİM, 2008 yılında da koordinasyon kurulunda yer alan kurum ve kuruluşlarla iş-
birliği içerisinde uyuşturucu sorununun her yönünü kapsayan, aynı zamanda 2007 yılı ve-
rileri ve değerlendirmelerini içeren “Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücade-
le 2008 Yılı Türkiye Raporu”nu yayınlamıştır. Bu raporla; kurumların ortak verileri bir 
araya getirilerek, ulusal düzeyde değerlendirmeler kamu oyunun bilgisine sunulmuştur.

2.4. Uluslararası Projeler

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin Güçlendirilmesi/
Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi, Avrupa Komisyonunda imzalandıktan sonra 24 ayda ta-
mamlanacaktır. Projenin amacı; TUBİM’in EMCDDA çalışmalarına katılım performan-
sını artırarak geliştirmek, projenin hedefi ise Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadeleye karşı 
yasal, kurumsal ve teknik kapasitesini geliştirmektir.

TUBİM’in EMCDDA çalışmalarına aktif olarak katılabilmesi için “Katılım Öncesi 
Mali Yardım (IPA)” projesi hazırlanmıştır. Mart 2008’de aktivitelerine başlanan projenin 
çalışmaları devam etmektedir. Proje; ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında yürütülen katı-
lım öncesi mali işbirliği faaliyetlerinin, AB’nin 2007-2013 dönemi bütçe perspektiflerine 
uyumlu olarak tüm aday ülkelere yönelik geliştirdiği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) 
kapsamında gerçekleştirilmektedir.

2 2008 yılı içerisinde İl Eylem Planı Hazırlayan illerimiz Bingöl, Denizli, Aksaray, Kırıkkale, Kütahya, Siirt, 
Sakarya, Sinop, Tunceli, Yozgat ve Van illeridir. İl Koordinasyon Kurulu oluşturan illerimiz Erzincan, Iğdır, 
Eskişehir, Gaziantep, Sinop, Edirne ve Trabzon illeridir.
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 2.5. Talep Azaltımı Alanında Gerçekleştirilen Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele konusunda arz ve talebin birbirinden ayrı ola-
rak düşünülemeyeceği,  her iki mücadelede de eşgüdümlü ve eşzamanlı hareket edilerek, 
iyileştirme sürecinin de bu mücadeleye dahil edilmesi gerektiği, bu sayede madde bağımlı-
larının topluma kazandırılacağına inanılmaktadır. 

Bu konuda TUBİM, illerde madde bağımlılığının önlenmesi amacıyla okul, aile, rehber 
öğretmen ve talep eden diğer kurumlara bilgilendirme seminerleri veren, aynı zamanda 
madde kullanımı sorununu çözme amaçlı projeler geliştirip uygulanmasını sağlayan ve 
İLTEM olarak adlandırılan personelimiz tarafından yürütülen önleyici hizmetler kapsa-
mındaki çalışmalara büyük önem vermektedir. Nitekim ülkemizde madde bağımlılığına 
karşı en etkili ve kapsamlı faaliyetler, İLTEM tarafından yürütülmektedir. 

Madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadelede her kesime düşen görevler vardır. Bu 
nedenle ilgili tüm kurum ve kuruluşlara da büyük görevler düşmektedir. Ancak bugüne 
kadar yapılan bilinçlendirme/farkındalık düzeyini artırma faaliyetlerinin Emniyet Genel 
Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı çatısı altında yoğunluk arz ettiği görülmektedir. Ül-
kemizde madde bağımlılığı sorununa yalnızca güvenlik sorunu olarak bakmak, sorunun 
kısa sürede önlenmesi için yeterli olmayacaktır. 

Bu nedenle sağlık, sosyal, eğitim ve güvenlik kurumları arasındaki mevcut iletişim ve 
işbirliği potansiyeli güçlendirilmelidir. Konuya yaklaşım, tüm kurumlar açısından aynı 
hassasiyet ve bilinçle olmalı, ortak hareket hususunda koordinasyon artırılmalıdır. Faali-
yetlerin tüm ülke genelini kapsayacak şekilde yaygınlaşması ve bir merkezden koordine 
edilmesi, TUBİM’in öncelikleri arasındadır.

 2.5.1.Madde Kullanımı İle Mücadele, Politika Değerlendirme ve Uygulama  
Uzmanlık Programı (07-11 Ocak 2008)

07-11 Ocak 2008 tarihleri arasında yapılan program; madde kullanımı ile mücadele ala-
nında görev yapan ve bu konuda temel eğitimleri daha önceki dönemlerde tamamlanmış 
olan İLTEM personeline hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Programın genel amacı; İLTEM personelinin okullara yönelik verdikleri eğitim prog-
ramları yanında, madde kullanımı ile mücadelede etkin bölgesel değerlendirmeler yap-
malarını sağlamak ve bu değerlendirmeler çerçevesinde politikalar belirleyebilmeleri için 
gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu çerçevede, madde kullanımı ile mücadele alanında politika değerlendirmesi yapmak 
ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik beş günlük bir eğitim programı hazır-
lanmıştır. Program çok yönlü katılıma olanak sağlayacak şekilde öğrenen merkezli olarak 
planlanmış ve personelimizin bilgi, görgü ve tecrübelerinden de azami derecede istifade edil-
mesine özen gösterilmiştir. Böylece madde kullanımı ile ilgili sorunların tespiti ve sorunlara 
çözüm önerilerinin doğrudan katılımcılar tarafından belirlenmesi sağlanmıştır.

Programa, Afyonkarahisar, Aksaray, Konya, Kütahya, Gaziantep, Eskişehir, Yozgat, 
Sivas, Yalova, Uşak, Hatay ve Nevşehir olmak üzere 12 İLTEM görevlisi katılmıştır.
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2.5.2. Ağrı Proje Grubu Bilinçlendirme Semineri (25-29 Şubat 2008)

Ağrı Dağı Kardelen Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerinden oluşan gruba yöne-
lik 25-29 Şubat 2008 tarihleri arasında “Farkındalık Arttırıcı Eğitim” verilmiştir. 

Eğitim programında; TUBİM ve Kurumsal Yapı, Bağımlılık Kavramı ve Bağımlılığın 
Süreci, Madde ile Mücadelede Ulusal Politikalar, Tasarım-Grafik-Görsel Araçların Etkili 
Kullanımı, Aile İçi İletişimin Önemi, Etkili Sunum ve Öğrenen Merkezli Eğitim, Projeli 
Çalışmalar vb. konularda bilgi verilmiştir.

Ayrıca, AMATEM (Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi), 
UMUD Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği ve Polis Akademisi “Umut” öğrenci 
grubuna yönelik ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

2.5.3. Madde Kullanımı ile Mücadele Eğitim Programı (10-21 Mart 2008)

10-21 Mart 2008 tarihleri arasında İLTEM’ler de görevli 32 personele yönelik, TUBİM 
Bilim Kurulu Akademisyenlerinin katkılarıyla 10 günlük “Madde Kullanımı ile Mücadele” 
eğitim programı düzenlenmiştir. Programda; Madde Kullanımı ve Bağımlılığı, Toplumsal 
Yaşam ve Gençler, Psikososyal Risk Etmenleri ve Bireysel Gelişim, Madde Kullanımı 
ile Mücadelede Aile içi İletişimin Önemi, Madde Kullanım Sorununun Hukuki Boyutu, 
Denetimli Serbestlik Uygulaması, Tütün Bağımlılığı, Madde-Suç Bağlantısı, Proje Hazır-
lama, Projeli Uygulamalar, Eğitimde Araç Geliştirme konuları işlenmiştir.

Eğitim programına katılmış uzman görevlilerimiz; bilimsel normlar çerçevesinde kendi 
eğitim programlarını oluşturup, özellikle il Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü’nde görevli 
ilgili uzmanların da desteğinde lise ve dengi okullara, üniversitelere, öğrenci velilerine, 
ceza ve tutukevleri personeline, talep halinde diğer kitlelere de yönelik olarak madde kul-
lanımının önlenmesi konusunda çeşitli eğitsel etkinlikler düzenlemektedirler.

 2.5.4. TUBİM İl Temas Noktaları  (İLTEM) 1. Değerlendirme Toplantısı   
(24-28 Mart 2008)

TUBİM ve İLTEM personelimi-
zin katılımıyla 24-28 Mart 2008 ta-
rihinde Antalya’da bir değerlendir-
me toplantısı yapılmıştır. Söz ko-
nusu toplantıya; Adıyaman, Ağrı, 
Aksaray, Antalya, Aydın, Balıke-
sir, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Düzce, Eskişehir, Giresun, Hatay, 
Isparta, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, 
Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, 
Sakarya İLTEM personeli katılım 
sağlamıştır.

İLTEM 1. Değerlendirme Toplantısı
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2.5.5.Eğiticilerin Eğitimi Programı (05-16 Mayıs 2008 ve 20-30 Mayıs 2008)

Eğitim almış 2008 yılından itibaren İLTEM personelinin, alanında daha aktif ve etkin rol 
alabilmesi amacıyla ikinci bir eğitime tabi tutulmaları kararlaştırılmıştır. Bu amaçla; Eğitim 
Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı-TUBİM işbirliğinde; birinci grup 05-16 Mayıs 
2008 tarihleri arasında, ikinci grup 20-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında olmak üzere iki dö-
nem halinde “Eğiticilerin Eğitimi” programı İLTEM temsilcilerine yönelik yapılmıştır.

Öğrenen Merkezli Eğitim olarak hazırlanan programa; Adana, Amasya, Antalya, Ay-
dın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çorum, Düzce, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kastamonu, Kay-
seri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, 
Siirt, Sinop, Trabzon ve Yalova illerinin İLTEM personeli katılmıştır.

 2.5.6.  Talep Azaltımı Eğitim Programı (13-24 Ekim 2008) 

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde çalışan psikolog/psikolojik danışmanlara yö-
nelik madde kullanımı ile mücadele konusunda farkındalığı arttırıcı ve sorun çözme odak-
lı yeni yaklaşımlar geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla 13-24 Ekim 2008 tarihleri 
arasında “Talep Azaltımı Eğitim Programı” verilmiştir.

Talep Azaltımı Eğitim Programı

Programda; Bağımlılık Kavramı ve Süreci, Psikososyal Risk Etmenleri ve Bireysel Ge-
lişim, Madde Bağımlılığında Psikolojik ve Sosyal Desteğe Yönelik Terapi Programları, 
Madde Kullanımı ile Mücadelede Ailenin Biyolojik Sağlığına Bakış, Tütün Bağımlılığı, 
Toplumsal Yaşam ve Gençler, Bağımlılık Yapıcı Madde Sınıflandırması, Madde ile Mü-
cadele Ulusal Politikaları, Madde ve Suç Bağlantısı, Madde Kullanım Sorununun Hukuki 
Boyutu, Madde Bağımlılığında Ana-Baba Tutumları ve Aile İçi Faktörler, Arz ve Talep 
Azaltım Faaliyetleri konularına değinilmiştir.
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Bu programa; Sahil Güvenlik Ege, Marmara ve Boğazlar, Akdeniz, Karadeniz Bölge 
Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Antalya), Sahil Gü-
venlik Hava Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda (Ankara) görev yapan 9 
psikolog/psikolojik danışman katılım sağlamıştır.

2.5.7.  Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Bilgilendirme Toplantısı

“Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji 
Belgesi’nin Uygulanması için Eylem Planı (2007–2009)” doğrultusunda; her yıl gerçek-
leştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamında yer alan, sivil toplum örgütü çalışanlarına 
yönelik bilgilendirme toplantısı, 24 Aralık 2008 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıda; “TUBİM’in Tanıtımı ve Son Gelişmeler, Arz, Talep Azaltımı, Tedavi ve 
Rehabilitasyon ve Erken Uyarı Sistemi Alanında Yaşananlar” ile ilgili olarak TUBİM 
personeli tarafından sunum yapılmıştır. Ayrıca STK yetkililerinin değerlendirmeleri aşa-
ğıdaki başlıklar altında gerçekleştirilmiştir:

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Alanında Çalışan STK’ların Türkiye’de Güçlendi-• 
rilmesi İçin Yapılması Gerekenler
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler• 

Finans Kapasitesinin Güçlendirilmesi (Uluslararası STK’larla irtibat)• 

Yapmış oldukları çalışmalar konularında ayrıntılı olarak bilgiler sunmuşlardır.• 

Toplantıya; Kıbrıs Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği, Türk Toksiko-
loji Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, UMUD Derneği, Milli Eğitim Sağlık 
Eğitimi Vakfı, Polis Akademisi (Mavi Umut Topluluğu ve Akasya Topluluğu), TUBİM 
yetkilileri olmak üzere toplam (21) kişi katılmıştır.
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3. İLTEM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
3.1. İLTEM Bilgilendirme Faaliyetleri

Faaliyetin Adı Faaliyet Yılı
2004 2005 2006 2007 2008

Konferans 334 634 893 1.125 1.466
Tiyatro/Film 4  -- 29 110 182
Basın yolu ile 5 92 90 64 59
Toplam 343 726 1012 1299 1707

Tablo-1 İLTEM’ler Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyet Sayılarının Yıllara Göre 
Dağılımı

2008 yılında İLTEM’ler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde bir önceki yıla göre          
% 31,4 artış olmuştur. 2007 ve 2008 yıllarında faaliyet sayıları illere göre incelendiğinde, 
en fazla faaliyet düzenleyen ilk on il Tablo-2’de yer almaktadır. 

2007 2008
İl Faaliyet Sayısı İl Faaliyet Sayısı
İstanbul 194 Antalya 227
İzmir 171 İzmir 180
Ankara 93 İstanbul 174
Muğla 84 Nevşehir 141
Antalya 62 Ankara 80
Sivas 60 Ağrı 74
Mersin 55 Mersin 74
Nevşehir 45 Sakarya 59
Samsun 45 Giresun 38
Balıkesir 36 Adıyaman 35

Tablo:2  2007 ve 2008 Yıllarında En Fazla Faaliyet Düzenleyen İlk On İl

Görsel çalışma yapan illerimiz:

Tiyatro Faaliyeti Yapan İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çorum, • 
Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Sinop, Sivas, Uşak.
Afiş ve Broşür Çalışması Yapan İller: Adıyaman, Ağrı, Bilecik, Mersin, Mardin, • 
Muğla, Van, Karaman, Malatya, Sakarya.
Film Gösterimi Yapan İller: Antalya• 
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Katılım Grupları
Faaliyet Yılı

2004 2005 2006 2007 2008
Öğrenci 37.200 74.435 127.640 189.781 243.263
Öğretmen 75 4.136 7.166 9.035 11.714
Aileler 475 11.896 15.519 45.256 19.467
Basın Mensupları ---- 130 306 179 163
Kamu kurumları 3.150 5.921 5.926 25.554 14.573
Özel Sektör 1.250 2.489 6.535 1.725 1.972
STK 1.750 2.767 10.891 3.352 2.193
Diğer ---- 5.491 4.538 17.767 54.579
Toplam 43.900 107.265 178.521 292.649 347.924

Tablo-3 İLTEM’ler Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlere Katılan Gruplar ve 
Katılımcı Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı

2008 yılında İLTEM’ler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere katılan hedef grupların-
da bir önceki yıla göre % 18,8 artış olmuştur.

Grafik-1 İLTEM’ler Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlere Katılan Katılımcı 
Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
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3.2. İLTEM Projeli Çalışmaları
S. No İli Aktivite Adı Hedef Kitle
1 Adıyaman Gençliği Aydınlatma Projesi Öğrenciler
2 Adıyaman İlk Adım İstasyonu Projesi Öğrenciler

3 Adıyaman Sizinleyiz-Birebir Bilinçlendirme 
Modeli projesi Bağımlı kişiler ve Aileleri

4 Ağrı Ağrı Dağı Kardelen Projesi Öğrenciler

5 Ankara Aydınlık Yüzler Projesi  12-22 ve 15-24 yaş aralığındaki  
risk grupları ile toplumu etkileyebilme 
gücüne sahip kişiler (öğretmen v.s)

6 Antalya Güller Solmasın Analar Ağlamasın 
Projesi Genel

7 Aksaray Bilinçli Aileler Projesi Aileler
8 Balıkesir El Ele Gönül Gönüle Projesi Ebeveynler ve Gençler
9 Batman Güvenli Yarınlar Projesi Ebeveynler ve Gençler
10 Bingöl Bingöl Güneşinin Doğuşu Projesi Genel
11 Denizli Gülen Yüzler Projesi Genel

12 Gaziantep Dost Eli Projesi Öğrenciler, Öğretmenler,  
Ebeveynler, Yöneticiler

13 Gaziantep El Ele Projesi Öğrenciler, Ebeveynler ve Bağımlı 
Aileleri

14 Gümüşhane Yeşil Adımlar Projesi Öğrenciler, Öğretmenler, Ebeveynler, 
Yöneticiler

15 İstanbul
Bay X, Başka Güneşin Çocukları, 
Gazete Kokusu, 18 Yaşım Tiyatroları 
ve Bay X Çizgi Öykü Serisi

Öğrenciler ve Yetişkinler

16 İstanbul Okul Servis Sürücüleri Eğitim Projesi Okul Servis Sürücüleri

17 İstanbul İbadethanelerde Ebeveynler için 
Eğitim Projesi Ebeveynler

18 İstanbul Güvenli Eğlence Mekânları Projesi Eğlence Merkezlerinde Çalışan 
Personel

19 İstanbul Kargolar ile Transfer Edilen  
Maddeleri Önleme Projesi Kargo Görevlileri

20 Mersin Yeni Gün Projesi Öğrenciler, Öğretmenler,  
Ebeveynler

21 İzmir Okullarda Madde Kullanımını 
Önleme Projesi (OMKEP) Öğrenciler

22 İzmir İzmir Meslek Eğitimi Projeleri                                  
( İMEP)

23 İzmir Uyuşturucu ile Mücadelede Gençleri 
Bilinçlendirme Projesi Öğrenciler, Gençler

24 Mardin Gülümseyen Mardin Projesi Genel 
25 Malatya Gençler İçin El Ele Projesi Gençler
26 Muğla Yeşeren Düşler Projesi Gençler
27 Muğla Bir Avuç Sevgi Projesi Genel 
28 Siirt Yeşeren Düşler Projesi Genel 
29 Trabzon Bir Çocuk Bir Nesil Projesi Öğrenciler, Öğretmenler, Ebeveynler 

30 Uşak Bağımlı Olma Özgür Ol Projesi Genel 

Tablo-4 İLTEM’ler Tarafından Gerçekleştirilen Projeli Faaliyetlerin İllere Göre 
Dağılımı
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 3.3. “Madde Kullanımı Risk Analizi Anket Formu (U Formu)” 2008 Yılı 
Değerlendirmesi

Araştırmanın amacı, kapsamı, yöntemi ve veri toplama aracı aşağıda ifade edilmiştir.

Amaç: Madde kullanmaktan dolayı haklarında polis tarafından yasal işlem yapılan • 
şahısların genel bir profilini ortaya çıkarmak.
Kapsam: 2008 yılı içerisinde maddeyle ilgili suçlardan dolayı haklarında yasal işlem • 
başlatılıp madde kullandığını beyan eden ve araştırmaya katılmaya istekli olan 1830 
kişiyi kapsamaktadır.
Yöntem: Yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.• 

Veri toplama aracı: Madde Kullanımı Risk Analizi Anket Formu (U-Formu) kulla-• 
nılmıştır. 

3.3.1. Cinsiyeti

Grafik-2 Madde Kullanıcılarının Cinsiyete Göre Dağılımı

Madde kullanıcılarının cinsiyete göre dağılımı Grafik 2’de verilmiştir. Buna göre mad-
de kullanıcılarının % 3’ünün kadın, % 97’sinin ise erkek olduğu görülmektedir.
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Grafik-3 Madde Kullanıcılarının Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Madde kullanıcılarının eğitim düzeyine ilişkin soruya verilen yanıtlar Grafik 3’te verilmiş-
tir. Madde kullanıcılarının eğitim düzeylerinin % 42’lik bir dilimle ilköğretimde  yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bunu % 25’lik bir oranla ortaokul ve dengi okul mezunları izlemektedir.

3.3.3. Medeni Hali
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3.3.2. Eğitim Durumu

Grafik-4 Madde Kullanıcılarının Medeni Hallerine Göre Dağılımı 

Madde kullanıcılarının % 50’sinin hiç evlenmediği, % 44’ünün evli, % 5’inin boşanmış 
olduğu görülmektedir.
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3.3.4. Yaşam Ortamı

Grafik-5 Madde Kullanıcılarının Yaşam Ortamına Göre Dağılımı

Madde kullanıcılarının yaşam ortamına göre dağılımı Grafik 5’te verilmiştir. Buna göre 
madde kullanıcılarının % 31’inin ailesi (anne, baba, eş ve çocuklar) ile, % 31’inin eş ve ço-
cukları ile, % 23’ünün yalnızca anne ya da yalnızca babası ile, % 7’sinin ise yalnız yaşadığı 
görülmektedir.

3.3.5.  Maddeyi Kullanım Nedeni

Grafik-6 Madde Kullanıcılarının Madde Kullanmaya Başlama Nedenine Göre 
Dağılımı 

Madde kullanıcılarının maddeye başlama nedeni olarak gördükleri değişkenlerin dağı-
lımları Grafik 6’da verilmiştir. 

Madde kullanıcılarının madde kullanım nedeni olarak ilk sırada merak, ikinci sırada 
arkadaş etkisi ve üçüncü sırada ise kişisel sorunlar ile aile sorunları yer almaktadır.
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3.3.6. Başlama Sırasına Göre İlk Kullanılan Madde

Grafik-7 Başlama Sırasına Göre İlk Kullanılan Maddelerin Dağılımı

Madde kullanıcılarının kullanıma başladıkları ilk maddeye bakıldığında; ilk sırada siga-
ra % 83, ikinci sırada esrar % 3 ve üçüncü sırada alkol % 3 oranında görülmektedir. 

3.3.7. En Sık Kullanılan Madde

Grafik-8 Kullanım Sıklığına Göre Maddelerin Dağılımı

Kullanım sıklığına göre; maddeler içerisinde en sık kullanılan maddenin % 83 oranla 
esrar, % 9 oranla eroin, % 4 oranla ecstasy olduğu görülmektedir. Bu oran 2008 yılı içeri-
sinde maddeyle ilgili suçlardan dolayı haklarında yasal işlem başlatılıp madde kullandığını 
beyan eden şahısların madde kullanım dağılımını göstermektedir.
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3.3.8. En Sık Kullanılan Madde Kullanım Şekli

Grafik-9 Madde Kullanıcılarının Maddeyi Kullanım Şekline Göre Dağılımı

Kullanım şekline göre madde kullanıcılarının % 65’inin yutmak suretiyle, % 23’ünün 
ağız yoluyla, %4’ünün sigaraya sarmak suretiyle, % 4’ünün burundan, % 1’inin enjeksi-
yon yoluyla maddeyi kullandıkları görülmektedir.

3.3.9. Maddeyi Temin Yolu

Grafik-10 Madde Kullanıcılarının Maddeyi Temin Yoluna Göre Dağılımı 

Madde Kullanıcılarının maddeyi temin yoluna göre dağılımı Grafik 10’da verilmiştir. 
Madde Kullanıcılarının maddeyi ilk sırada yabancılardan, ikinci sırada arkadaşlarından 
temin ettikleri görülmektedir.
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3.3.10. Maddeyi Kullanım Yeri

Grafik-11 Madde Kullanıcılarının Maddeyi Kullanım Yerine Göre Dağılımı 

Maddeyi kullanım yeri değişkenine baktığımızda; % 39’unun terkedilmiş yerlerde, % 
40’ının evde (kendi, arkadaş, akraba evi), % 5’inin eğlence yerlerinde maddeyi kullandık-
ları görülmektedir.

3.3.11. Tedavi Durumu

Grafik-12 Madde Kullanıcılarının Madde Bağımlılığı Tedavisi Alıp Almadıklarına 
Göre Dağılımı 

Grafik 12’ye baktığımızda madde kullanıcılarının % 85’inin daha önce tedavi görmedi-
ği, % 13’ünün ise daha önce madde kullanımıyla ilgili tedavi gördüğü anlaşılmaktadır.
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3.3.12. Sabıka Durumu

Grafik-13 Madde Kullanıcılarının Sabıka Durumuna Göre Dağılımı 

Madde kullanıcılarının sabıka durumuna baktığımızda % 50’sinin daha önceden sabı-
kasının olmadığı, % 20’sinin sadece madde dışı konularda sabıkası olduğu, % 15’inin hem 
madde bağlantılı hem de madde dışı konularda sabıkasının olduğu, % 14’ünün ise sadece 
madde bağlantılı konularda sabıkasının olduğu görülmektedir.
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4. DEĞERLENDİRME
2004 yılından itibaren TUBİM adı altında gerçekleştirilen madde bağımlılığı izleme 

ve talep azaltımı faaliyetleri her geçen gün artmaktadır. Buna paralel olarak ülkemizdeki 
madde bağımlılığı ile mücadele de güçlenerek devam etmektedir. 

EMCDDA’nın ülkemizdeki temas noktası olan TUBİM’in KOM Daire Başkanlığı 
bünyesinde bulunması, yasadışı maddenin kaçakçılığının önlenmesinden, talep azaltımına 
kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin başarıyla sürdürülmesini pozitif yönde etkilemiştir. Bu 
başarı neticesinde, madde bağımlılığı ile her alanda mücadele eden kurum ve kuruluşlar 
arasındaki işbirliği artmıştır. Ulusal raporlar düzenli olarak yayınlanmaya başlanmış, Ba-
ğımlılıkla Mücadele Eylem Planı tüm kurumlarca sahiplenilmiştir. 

TUBİM ve İl Temas Noktaları tarafından gerçekleştirilen projeler neticesinde bağımlı-
lık ile mücadele alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimi zenginleştirilmiştir. Yine bu 
alanda mücadele eden kurumlarla birlikte TUBİM’in güçlenmesi, madde bağımlılığının 
azalması ve bu sorun karşısında daha bilinçli ve sağlıklı nesillerin yetişmesine önemli kat-
kılar sağlamaktadır. 
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KEM
Köpek Eğitim Merkezi 

1. GİRİŞ
Polis Görev Köpekleri, Genel Müdürlüğümüzün deği-

şik birimlerinde uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. An-
cak, profesyonel anlamda eğitimler, 1997 yılında Köpek 
Eğitim Merkezi’nin (KEM) kurulmasıyla başlamıştır. Ha-
len Genel Müdürlüğümüz emrinde, tamamı KEM uzman 
eğitmenlerince eğitilmiş olan 234 görev köpeği hizmet ver-
mektedir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
(KOM) Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren KEM; 

Üretim, hibe ve satın alma yoluyla eğitime uygun • 
köpek temini, 
Köpek ile çalışacak personelin seçimi, • 
Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,• 
Eğitimler sonrasında görev köpekleri ve idarecileri-• 
nin performans takip ve ölçümü, 
Kıyafet, eğitim ve köpek kuşamlarının temini, • 
Tıbbi destek, ulaşım, beslenme ve barınma ihtiyaçla-• 
rının karşılanması ve standartların sağlanması, 
Görev köpeklerinin ve idarecilerinin çalışma, istih-• 
dam ve yer değişikliklerine dair esaslarının belirlen-
mesi, 
Diğer kurumlar ile Ar-Ge faaliyetleri yürüterek, po-• 
lis görev köpeklerinin hizmet alanlarının genişletil-
mesi ve sağlanan faydanın artırılması gibi çalışmalar 
yürütmektedir. 

Köpek Eğitim Merkezi;

Narkotik Detektör1. 
Patlayıcı Detektör2. 
Silah Mühimmat / Patlayıcı Detektör3. 
Anti-Terör Özel Operasyon4. 
Canlı İnsan Arama (Arama-Kurtarma)5. 
Asayiş Devriye 6. 
Ceset Arama7. 
Banknot Detektör8. 
Koku Teşhis (ID) 9. 

Branşlarında köpek ve idareci personelin eğitilmesine 
yönelik kurs programları düzenlemektedir.

11 yıl önce kurulan KEM Şube Müdürlüğü; gerek yurt 
içinde bulunan diğer mücadeleci kurumların (Jandarma 
Genel Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Mü-
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dürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı), gerekse 
güvenlik işbirliği metni imzalanan ülke  (KKTC 
Belarus, Filistin, Cezayir, Makedonya, Karadağ, 
Irak ve Ürdün ) kurumlarının eğitim talepleri-
ni karşılamakla, sınır aşan suçlarla mücadeleye 
bölgesel ve global destek sağlamak noktasına gel-
miştir. 

Muadili Köpek Eğitim Merkezi / Okullarının 
ortalama 100 yıl gibi uzun bir süreçte ulaştıkları 
tecrübe ve etkinlik noktasını kısa bir sürede ya-
kalayan KEM; suçla mücadeleye sadece emniyet teşkilatı ve diğer milli kuruluşlar bazında 
değil, uluslararası alanda da destek sağlayan konuma gelmiştir.  

S.No Branşı Merkez İl Toplam

1 Narkotik-Banknot 1 94 95
2 Patlayıcı - 44 44
3 Silah-Mühimmat 1 7 8
4 Ceset Arama 2 4 6
5 Özel Operasyon 8 - 8
6 Asayiş - 71 71
 Genel Toplam 12 220 232

Tablo-1 Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Kayıtlı Görev Köpeklerinin 2008 Yılı İtibarıyla Branşlara 
Göre Dağılımı
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2. EĞİTİM FAALİYETLERİ
2.1. Ulusal Eğitim Faaliyetleri

Görev alanına yönelik bilimsel ve taktik an-
lamda tüm yenilikleri yürüttüğü ar-ge faaliyetleri 
ile takip ederek; hem eğitim kapasitesini hem de 
köpeklerden sağlanan faydayı artırmayı hedefle-
yen KEM’de, 9 farklı branşta eğitim verilmekte-
dir.

Bu eğitim programlarıyla; bu branşlara yö-
nelik köpek ihtiyacının karşılanması, köpek 
sayılarının arttırılması, sağlık ve yaş itibariy-
le ile gö rev sürelerini tamamlayan köpeklerin 
yeni eğitilenlerle değiştirilmesi amaçlanmak-
tadır. 

2.1.1. Narkotik Detektör Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programları  

Dünya genelinde, uyuşturucu madde suçları 
ile mücadelede kolluk kuvvetlerinin önemli yar-
dımcı unsurlarından biri haline gelen narkotik 
detektör köpeklerine duyulan ihtiyacın her geçen 
gün artması, yürütülen eğitim faaliyetleri içerisin-
de Narkotik Detektör Köpeği eğitimini öncelikli 
bir konuma taşımıştır.

2008 yılında 2 dönem halinde düzenlenen Nar-
kotik Detektör Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim 
Programları ile KOM birimlerinde görev yapan 
narkotik detektör köpek sayısı 62 noktada toplam 95’e ulaştırılmıştır.  
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 2.1.2. Patlayıcı Detektör ile Silah/Mühimmat Detektör Köpeği ve İdarecisi 
Eğitimleri 

Terör örgütlerince patlayıcı maddeler kullanı-
larak gerçekleştirilmek üzere planlanmış eylem-
lerin önlenmesi ve Ülkemize sokulmak istenen 
patlayıcı madde, silah/mühimmatın yakalanma-
sında detektör köpeklerinin etkin rol almaları bu 
branşın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 

2008 yılında 2 dönem halinde düzenlenen Pat-
layıcı / Silah Mühimmat Detektör Köpeği ve İda-
recisi Temel Eğitim Programları ile Kriminal ve 
Koruma Daire Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
Koruma Müdürlüğü emrinde görev yapan Patlayıcı Detektör Köpeği sayısı 44’e ulaşmıştır.  
Silah mühimmat detektör köpeği sayısı ise; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü ve KOM Dai-
re Başkanlığımız emrinde olmak üzere 7 noktada, 8’e ulaşmıştır.

Ayrıca, dış temsilciliklerimizin güvenliğinin sağlanması kapsamında Merkezimizden 1 
uzman eğitmen ve detektör köpeği Irak/Musul’da görevlendirilmiştir. Toplam olarak 28 
noktada 53 detektör köpek ve idarecisi görev yapmaktadır.

Tablo-2 2008 Yılında Ülke, Kurum ve Branşlara Göre Verilen Eğitimler 

2008 Emniyet Genel 
Müdürlüğü

Gümrük 
Muhafaza Genel 

Müdürlüğü
Karadağ KKTC Toplam

Narkotik Detektör Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Programı 32 4 -- 1 37

Patlayıcı Detektör Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Programı 9 -- 2 1 12

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı 
Detektör Köpeği Eğitim Programı 3 -- -- -- 3

Özel Operasyon Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Programı 5 -- -- -- 5

Asayiş - Devriye Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Programı 35 -- -- -- 35

Narkotik Detektör Köpeği 
ve İdarecisi Hatırlatma Kurs 

Programı
22 -- -- -- 22

Patlayıcı Detektör Köpeği 
ve İdarecisi Hatırlatma Kurs 

Programı
10 -- -- -- 10

Ceset Arama Köpeği ve İdarecisi 
Temel Eğitim Programı 4 -- -- -- 4

Banknot Detektör Köpeği ve 
İdarecisi Temel Eğitim Programı 3 3

TOPLAM 123 4 2 2 131
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2.1.3. Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi Eğitimleri

Özel operasyon branşında eğitilen köpeklerle; 
bina, sokak, araç ve uçaklarda yapılacak rehine 
kurtarma gibi operasyonlarda güvenlik görevli-
lerinin, mağdurların, zanlıların,  operasyon böl-
gesi ve yakın çevresinde bulunan diğer kişilerin 
maruz kalabileceği zararların en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Özel operasyon köpeklerine ilişkin ilk kurs 
programı 2007 yılında gerçekleştirilmiştir.  2008 
yılında ise, 5 kursiyer personelin katılımı ile dü-
zenlenen “2. Dönem Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı” ile 
özel operasyon köpeği ve idarecisi sayısı 8’e ulaşmıştır. Ayrıca, 3 Özel Harekât Daire 
Başkanlığı personeli de bu alanda Eğitmen Asistanlığı eğitimi almışlardır.

2.1.4.  Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Eğitimleri 

2008 yılında asayiş devriye köpek ve idareci-
lerinin, eğitilme amaçlarına uygun olarak kulla-
nılmasının sağlanması ile görev kapasitelerinin 
arttırılması çalışmalarına devam edilmiştir. 

Bu doğrultuda 2005-2007 yılları arasında uygu-
lanan bölge eğitimleri (yerinde eğitim) 2008 yılın-
da da sürdürülmüştür. İstanbul ve Ankara’da ger-
çekleştirilen eğitim programlarıyla toplam 35 per-
sonel ve köpeklerinin eğitimleri tamamlanmıştır. 
Yerinde eğitim yöntemi ile iş gücü kaybının ve iş 

akışında olabilecek aksaklıklar önlenerek eğitim maliyetlerinde tasarruf sağlanmıştır.

2.1.5. Detektör Köpek ve İdarecisi Hatırlatma Programları

Hatırlatma eğitimleri,  farklı alanlarda görev yapan detektör köpek ve idarecilerinin 
görev performanslarının artırılması ve standartların korunması amacıyla gerçekleştiril-
mektedir. Detektör köpek ve idarecilerinin “Detektör Köpek ve İdarecisi Hatırlatma 
Programı”na her iki yılda bir katılımları sağlanmaktadır. Bu program sonunda yapılan 
sınavlarda başarılı olanlara 2 yıl süreli “yeterlilik belgesi” verilmektedir. 

Hatırlatma eğitimlerinin sayesinde köpek idarecilerinin, görevleri esnasında karşılaştık-
ları suçluların kullandıkları yeni yöntem ve bu yöntemlere bağlı olarak köpeklerde görülen 
problemlere ilişkin geri bildirimler alınmaktadır. Bu geri bildirimler uzman eğitmenler tara-
fından değerlendirilerek eğitim programlarımız revize edilmekte ve geliştirilmektedir.

2008 yılında 2 dönem halinde düzenlenen Narkotik Detektör Köpeği ve İdarecisi Ha-
tırlatma Programları ile 22 personel ve köpeği eğitilerek göreve sevk edilmiştir.

Ayrıca, Patlayıcı Detektör Köpeği ve İdarecisi Hatırlatma Programları ile de 12 perso-
nel ve köpeği söz konusu eğitim programlarını başarıyla tamamlamışlardır.
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S.No Eğitim Programı Tarih Katılımcı
Profil Toplam

1
12. DÖNEM

Silah Mühimmat/Patlayıcı Detektör Köpeği 
ve İdarecisi Temel Eğitim Kurs Programı

11 Şubat – 30 Mayıs 
2008 

EGM 7 
Karadağ 2 9

2
24. DÖNEM

Narkotik Detektör Köpeği ve İdarecisi/Eğitmen 
Asistanı Temel Eğitim Kurs Programı

10 Mart – 30 Mayıs 2008 
EGM 15
Gümrük 2 
KKTC 1 

18

3

2 DÖNEM HALİNDE
17  ve 18. dönem;

Narkotik Detektör Köpeği ve İdarecisi 
Hatırlatma Kurs Programı

14 Ocak -01 Şubat 2008
04-22 Şubat 2008 EGM 22 22

4

2. DÖNEM 1. AŞAMA
Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi/ 
Eğitmen Asistanı Temel Eğitim Kurs 
Programı

25 Şubat- 27 Haziran 
2008 EGM 8 8

5 Asayiş Devriye Köpeği Eğitmen Asistanlığı 
Kurs Programı 05-16 Mayıs 2008 EGM 12 12

6
3. DÖNEM

Ceset Arama Köpeği ve İdarecisi/ Eğitmen 
Asistanı Temel Eğitim Kurs Programı

26 Mayıs- 15 Ağustos 
2008 EGM 5 5

7
1. DÖNEM

Banknot Detektör Köpeği ve İdarecisi 
Temel Eğitim Kurs Programı

30 Haziran- 25 Temmuz 
2008 EGM 3 3

5. DÖNEM
Patlayıcı Detektör Köpeği ve İdarecisi 
Hatırlatma Kurs Programı

06-24 Ekim 2008 EGM 12 12

8
13. DÖNEM

Silah Mühimmat/Patlayıcı Detektör Köpeği 
ve İdarecisi Temel Eğitim Kurs Programı

01 Eylül-26 Aralık 2008 EGM 5 
KKTC 1 6

2. DÖNEM 2. AŞAMA
Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi/ 
Eğitmen Asistanı Temel Eğitim Kurs 
Programı

01 Eylül-05 Aralık 2008 EGM 8 8

9
25. DÖNEM

Narkotik Detektör Köpeği ve İdarecisi 
Temel Eğitim Kurs Programı

08 Eylül-05 Aralık 2008 EGM 17 
Gümrük 2 19

10

32. DÖNEM

İstanbul İlinde Düzenlenen
Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Temel 
Eğitim Kurs Programı

28 Eylül-05 Aralık 2008 EGM 11 11

11

33. DÖNEM

Ankara İlinde Düzenlenen 
Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Temel 
Eğitim Kurs Programı

27 Ekim 2008-09 Ocak 
2009  EGM 12 12

Tablo-3 2008 Yılında Gerçekleştirilen Eğitim Programları

2.2. Uluslararası Eğitim Programları

Bugüne kadar kazanılan bilgi ve tecrübenin imkanlar çerçevesinde diğer ülke mücade-
leci birimlerine aktarılmasıyla, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında yapılan mücade-
leye katkı sağlanması ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
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2.3. Araştırma ve Geliştirme

2.3.1. Koku Teşhis Köpekleri

Olay yerinden elde edilen suça ilişkin eşya veya koku örneklerini,  yakalanan şüphe-
lilerin vücut kokuları ile karşılaştırarak faillerin teşhis edilmesini sağlayan koku teşhis 
köpeklerinin eğitim ve kullanımına ilişkin çalışmalara 2006 yılında başlanmıştır. 

2007 yılında eğitim ve kullanım prosedürlerinin incelenmesi ve eğitim işbirliği imkan-
larının değerlendirilmesi amacıyla Almanya Nordrheinn Westfallen Eyaleti Polis Enstitü-
sü Köpek Eğitim Okulu’na inceleme ziyaretinde bulunulmuştur. 

2008 yılında 4-15 Ağustos tarihleri arasında 2 personelimiz köpekleri ile birlikte belirti-
len okulda 15 gün süreli eğiticilerin eğitimi kurs programına katılmıştır. Bu eğitimin ikinci 
aşamasında ise KEM’de laboratuar kurulması ile eğitimlere burada devam edilmiştir. 2009 
yılında ise üçüncü aşama olarak Ülkemizde Alman görevlilerle eğitimin tamamlanması 
planlanmaktadır.

2.3.2. Banknot Detektör Köpekleri

Banknot detektör köpeklerinin eğitim metotları-
na ilişkin inceleme, değerlendirme ve program geliş-
tirme çalışmaları 2007 yılında tamamlanmıştır. 2008 
yılında ise düzenlenen eğitim programı ile 3 Banknot 
detektör köpeği ve idarecisi eğitilerek göreve sevk 
edilmiştir. 

3. MERKEZ YAPILANDIRMA FAALİYETLERİ
3.1. Görev Köpekleri Takip Sistemi (GÖR-KEM )

Performans takip ve değerlendirmelerinde hız ve etkinlik sağlamak üzere hazırlanan 
dijital takip ve değerlendirme programının deneme sürümü tamamlanmıştır. Söz konusu 
program 2008 yılı sonu itibariyle intranet (KOM-NET / POL-NET) üzerinden tüm kul-
lanıcı birimlerimizin hizmetine sunulmuştur. 

3.2.Yavru Üretim Ünitesi

Eğitim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan köpekler hibe, satın alma ve üretim yo-
luyla temin edilmektedir. Ancak, son yıllarda artan görev köpeği ihtiyacının satın alınma 

yöntemiyle karşılanmasında yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle merkezimizce köpek üretimi yapılması 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Bu doğrultuda 2008 yılında, yetişkin köpekler-
den ayrı, kendine ait bahçe alanı bulunan doğal 
havalandırma, aydınlatma gibi imkanlara sahip, 
prefabrik binada, yavruların üretilerek eğitime 
hazırlanabileceği yavru üretim ve eğitim ünitesi 
oluşturulmuştur. 
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3.3. Özel Operasyon Eğitim Üniteleri

Özel operasyon köpeklerinin eğitim sürecinde karşılaşılması muhtemel riskler de göz 
önünde bulundurularak, barınak ve eğitim alanları KEM kampüsü içinde tesisin diğer 
bölümlerinde yapılandırılmıştır. 

4. İL BİRİMLERİNİ DESTEKLEME FAALİYETLERİ
4.1. Köpekle Çalışan Personel Kıyafetleri, Köpek Kuşamları,  Eğitim Malzemesi ve 

Köpek Mamaları

Geçmiş yıllarda olduğu üzere, 2008 yılında da köpekle çalışan personel için özel olarak 
tasarlanmış eğitim kıyafetleri, köpek kuşamları ve eğitim malzemesi ile beslenme ihtiyaç-
larının karşılanması için köpek maması alımları gerçekleştirilmiştir. 

5. İSTATİSTİKİ VERİLER

Grafik–1 2008 Yılında Detektör Köpek Kullanılan Operasyonlarda Ele Geçirilen 
Doğal Uyuşturucu Maddeler (gr)
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Grafik-2 2008 Yılında Detektör Köpek Kullanılan Operasyonlarda Ele Geçirilen 
Sentetik Uyuşturucu Maddeler (ad)

Grafik–3 Yıllara Göre Detektör Köpek Kullanılan Operasyonlarda Ele Geçirilen 
Doğal Uyuşturucu Maddeler (gr)
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Grafik-4 Yıllara Göre Detektör Köpek Kullanılan Operasyonlarda Ele Geçirilen 
Sentetik Uyuşturucu Maddeler (ad)

Grafik-6 2008 Yılı Esrar Maddesi Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (kg)

Grafik-5 2008 Yılı Eroin Maddesi Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (kg)



155

KEM

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Baskanlıgı

Grafik-7 2008 Yılı Kokain Maddesi Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (kg)

Grafik-8 2008 Yılı Afyon Maddesi Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (kg) 

Grafik-9 2008 Yılı Captagon Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü  (ad)
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Grafik-10 2008 Yılı Ecstasy Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (ad)

Grafik-11 2008 Yılı Sentetik Ecza Yakalamalarında Detektör Köpeklerin Rolü (ad)
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İnsan 
Kaynakları

Günümüzde, özel veya kamu kurumlarının en değer-
li ve yönetilmesi en zor kaynağı hiç şüphesiz “insan”dır. 
Kurumların mücadele gücünü ve başarısını etkileyen fak-
törlerin başında insan kaynakları gelir. İnsan kaynakları, 
kurumların stratejik amaçlarına ulaşmaları açısından çok 
kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle; profesyonel bir ba-
kış açısıyla,  geniş kapsamlı ve uzun dönemli olarak ele 
alınması gerekir. 

Gerçek verimliliğe ulaşabilmenin tek yolu, insandan 
daha etkin ve verimli olarak faydalanabilmekten geçmek-
tedir. Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlese de, henüz insan 
kaynağının yerini tam olarak dolduracak bir başka kaynak 
bulunamamıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücade-
le (KOM) Daire Başkanlığı gerçek verimliliğe ulaşmanın 
tek yolunun “İNSAN” dan daha etkin olarak faydalanabil-
me olduğu gerçeğinin bilincindedir. 

Bir kuruma büyük yatırımlar yapmak ve bu kurumu 
en iyi teknolojilerle donatmak mümkündür. Ancak bu 
teknolojileri kullanacak ve yatırımları değerlendirecek 
yetenekli, eğitimli, kaliteli ve iş tatmini yüksek çalışanlar 
olmazsa, yapılan tüm yatırımlar ve çabaların karşılığı alı-
namaz. İnsan kaynakları alanında yapılan tüm araştırma-
lar, verimliliğin sadece iş ile değil, yaptığı işten mutlu olan 
çalışanlarla arttığını göstermektedir. 

KOM Daire Başkanlığı; personeli kazanmanın en ge-
çerli yolunun, onu kurumun amaçlarıyla bütünleştirmek 
olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla personelinin, aidiyet 
duygusunun gelişimini sağlayarak, personelin beklentileri 
ile kurumsal amaçların ortak bir noktada birleştirilmesine 
çalışmaktadır. Böylece, personelinin “KOM Ailesi” nin bir 
üyesi olduğunu hissettirerek, kişisel memnuniyetinin art-
tırılmasını sağlamaktadır.

Kaçakçılık ve organize suçlar, son yıllarda ülkemizin ve 
dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi olmuş-
tur. Sebep olduğu siyasal, ekonomik, sosyal ve güvenlik so-
runları yüzünden, kaçakçılık ve organize suçların toplum 
hayatına yönelik olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Bu 
nedenle, KOM Daire Başkanlığı, her türlü kaçakçılık ve 
organize suçlara karşı sürdürdüğü mücadelesinde, modern 
dünyanın kabul ettiği evrensel değerleri ve pozitif bilimin 
yol göstericiliğini kendisine rehber edinmiştir.

2008 yılında KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birim-
leri tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele 
alanında çok önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Birim-
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lerimiz tarafından gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda büyük bir azim ve kararlılık-
la sürdürülen mücadele faaliyetlerinde elde edilen başarılardan, bu alanda çalışmalar yürü-
ten ülke ve kuruluşlarca yayınlanan raporlarda da övgüyle bahsedilmektedir. Dolayısıyla, 
bu başarıların elde edilmesinde KOM Daire Başkanlığının personel istihdamında istisnasız 
uyguladığı “doğru yere doğru personel istihdam edilmesi” ilkesinin etkileri olduğu da gö-
rülmektedir. 

Bu değerlendirmeler kapsamında, KOM Daire Başkanlığının insan kaynakları yöneti-
mindeki temel amacı; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, kendisini ve çevre-
sini sürekli geliştirebilen, olayları çok yönlü değerlendirebilen, takım çalışması yapabilen 
ve eğitimi yaşam biçimi haline getirebilen personeli etkin ve verimli şekilde kullanarak 
stratejik hedeflerine ulaşmaktır. 

Bu bilinçle hareket eden KOM Daire Başkanlığı; sürekli ve istikrarlı bir çalışma orta-
mının sağlanması için, personel atama ve yer değişikliklerine ilişkin planlamalara özel bir 
önem vermektedir. Ayrıca, iş yoğunluğu ve görev alanının genişlemesi nedeniyle persone-
lin nicelik olarak arttırılmasına ve nitelik olarak geliştirilmesine yönelik çalışmalarını ka-
rarlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda, temel eğitim kursu şartlarını haiz personelimizin 
tamamı 2008 yılı içerisinde kurs programına dahil edilmiştir.

Bu başarılı mücadelenin daha üst seviyelere çıkarılması, etkin ve verimli mücadele yön-
temleri geliştirilebilmesi amacıyla, birimlerin yönetiminin Emniyet Amiri veya daha üst 
rütbeli amirler tarafından yürütülmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu nokta-
dan hareketle birimlerimizin tamamına yakınında Emniyet Amiri ve üst rütbeli personel 
görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmelerin, insan kaynakları politikamızın tam olarak 
uygulanmasından, operasyonel çalışmalara kadar birçok alanda birimlerimizde olumlu 
yansımaları görülmüştür.
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Diğer suç örgütlerine göre daha karmaşık ve çözülmesi güç bir yapılanma içeren orga-
nize suç örgütleri ile mücadelede başarı; nitelikli ve özveriyle çalışan personel ile müm-
kündür. Yoğun iş temposu içerisinde, mesai saati gözetmeksizin, büyük fedakârlıklara 
katlanarak özverili bir şekilde görevlerini yapmakta olan personelimizin göstermiş ol-
duğu performans ve emeğin takdir edildiğinin bilinmesi ve bildirilmesine yönelik olarak 
hazırlanan “Hizmet Belgeleri”, personelimizin motivasyonunun artmasını ve kurum kül-
türünün gelişmesini sağlamıştır. 

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, KOM Daire Başkanlığı merkez ve il birimle-
rinde görevli 5.490 personelle yürütülmektedir.

İl birimlerimizin tamamı; ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, görevle ilgili konularda 
yeni mevzuat hükümlerine ve genelgelere uyulup uyulmadığı, personelin görev ve hedef-
lerimize uygun anlayış içerisinde, hizmette etkin ve verimli olup olmadıklarının tespiti 
amacıyla 2008 yılında denetlenmiştir. Bu denetlemeler vasıtasıyla, gerek merkez gerekse 
de il birimlerimiz arasındaki koordine eksiklik ve aksaklıkları giderilmiştir. 

Ayrıca, yapılan denetimlerle mücadele politikalarının ve bu alanda yaşanan yeni geliş-
melerin il birimlerine aktarılması sağlanmıştır. Görev alanına giren mevzuat hükümleri-
nin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve tereddütlerin tespiti yapılmış birlikte çözüm 
önerileri geliştirilmiştir. 
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KOM Daire Başkanlığı, “İnsanı yönetmek geleceği yönetmektir” anlayışı içerisinde 
insan odaklı çalışmayı amaç ve ilke edinmiştir. Karşılıklı güven, saygı ve sevgi temeline da-
yalı bu yönetim tarzı, yürütülen başarılı çalışmaların gerisinde yatan asli unsurlardandır. 
Başkanlık; KOM birimlerinde çalışan personelin sorunlarının birinci elden çözümü konu-
sunda her zaman aktif bir rol almakta, karşılıklı görüşmelerle gerekli iletişim sağlanarak 
motivasyonlarının en üst seviyede tutulabilmesi için gayret sarf etmektedir.
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Araştırma

 1. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA  
KARŞI ULUSLARARASI POLİSİYE   
İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1.1. Uluslararası Polisiye İşbirliği İhtiyacı

Faaliyetlerini ulusal sınırlarla bağlı kalmaksızın ulusla-
rarası alana taşıyan suç örgütlerine, ülkelerin ellerindeki 
tüm imkanlarla karşı koymaları, ortak ve kararlı bir tu-
tum dahilinde birbirleriyle etkin işbirliğine gitmeleri, gü-
nümüzde zorunlu bir ihtiyaç haline dönüşmüştür.  

Aslında, uluslararası polis işbirliği faaliyetlerinin küre-
selleşme çağının bir icadı olmadığını da belirtmek gerekir. 
Tarihsel sürece baktığımızda, ülkelerin polis teşkilatları 
arasında var olan bu güvenlik işbirliği ihtiyacı, ulusal polis 
teşkilatlarının sadece kriminal konulara odaklanmaya baş-
ladığı ve profesyonel bir meslek grubu olarak ayrı bir bü-
rokratik kimliğe kavuştuğu 19 uncu yüzyılın son dönem-
lerinden itibaren çeşitli biçimlerde kendini hissettirmiştir.  

Örneğin; özellikle 19 uncu yüzyılın son dönemlerinde 
Avrupa’da yaşanan anarşizm kaynaklı şiddet olaylarıyla ve 
ardından 20 inci yüzyılın başında o günkü tabiriyle beyaz 
kadın ticaretiyle mücadele konusunda birçok ülkenin ka-
tıldığı uluslararası konferanslar düzenlenmiştir. 

Polisiye işbirliğinin sağlanması yönündeki bu gayret-
lerin somutlaştığı tarih ise, Uluslararası Kriminal Polis 
Komisyonu’nun kurulduğu 1923 yılı olmuştur.

Son döneme baktığımızda ise, 90’lı yıllardan itibaren, 
soğuk savaşın bitmesi, yeni ulus devletlerin ortaya çıkışı, 
teknolojik gelişim, küreselleşme ve silahlı çatışmalarda gö-
rülen artış gibi çeşitli faktörlerce beslenen sınıraşan suç fa-
aliyetlerinde önemli oranda artışlar yaşandığı gözlenmek-
tedir.

Organize suçlardaki bu artış ülkelerin refah, huzur, 
güvenliklerine yönelik ciddi tehditleri beraberinde getir-
miştir. Bu ihtiyaçtan hareketle sınıraşan organize suçlara 
karşı gerek küresel gerekse bölgesel çapta birçok girişim ve 
işbirliği mekanizması hayata geçirilmiştir. 

Önümüzdeki yılların, bu işbirliği ihtiyacının giderek 
artacağı ve mevcut işbirliği sistemlerine daha işlevsel ve 
pratik çözümleri bünyesinde barındıran çabaların eklene-
ceği bir dönem olacağı tahmin edilmektedir.       
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1.2. Uluslararası Stratejik İşbirliğinde KOM Daire Başkanlığı’nın Konumu

Sınıraşan suç faaliyetlerindeki artışa paralel olarak ülkelerin ortak mücadele imkân-
ları ve platformları da artmaktadır. KOM Daire Başkanlığı olarak, uluslararası güvenlik 
işbirliği ihtiyacından hareketle, sınıraşan organize suçlarla mücadelede ikili ve çok taraflı 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik tüm girişimlere katkı ve destek verilmektedir. 

Başkanlığımızın mücadele alanına giren suç faaliyetlerinin önemli bir kısmı, sınıraşan 
nitelik taşımaktadır. Bu suç türleriyle ulusal bazda mücadele, belirlenen hedefler doğrul-
tusunda bilinçli ve planlı bir şekilde devam ettirilmektedir. Bununla birlikte, sınıraşan 
suç organizasyonlarının yurtdışı bağlantılarıyla birlikte deşifre edilmesi amacıyla, polisiye 
işbirliği çerçevesinde ilgili ülkelerle bilgi alışveriş mekanizmaları etkin olarak kullanıl-
makta, böylece sınıraşan suç örgütleriyle ulusal sınırların ötesinde kesintisiz mücadele 
sağlanmaktadır.  

Stratejik ve operasyonel olarak iki gruba ayırabileceğimiz işbirliği faaliyetlerinde temel 
amaç sınıraşan suç soruşturmalarında, sürekli, etkin, kapsamlı ve hızlı işbirliği mekaniz-
malarının kurulmasını sağlamaktır. 

Stratejik işbirliği kapsamında, ülkelerin uzman kolluk birimleri karşılıklı olarak bir-
birlerini tanımakta; öncelikli suç türleri ve bunlara karşı geliştirdikleri etkin soruşturma 
metotları, örnek operasyonel çalışmalar, teşkilatlanma biçimleri ile görev esnasında kul-
landıkları teknoloji ve ekipman gibi konularda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında 
bulunmaktadır. 

Ayrıca, suçla mücadelenin hukuki zemini konusunda mukayeseli olarak karşılıklı de-
ğerlendirmelerde bulunulmaktadır. Ortak çalışma kültürünün gelişimine katkı sağlayan 
bu temaslar sayesinde, uzman kanun uygulayıcı birimler, muhataplarının suçla mücadele-
deki önceliklerini, kapasitelerini ve muhtemel işbirliği olanaklarını anlamakta ve yapıla-
cak operasyonel işbirliğinin temellerini bu esaslar çerçevesinde atmaktadır.   

Başta Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, Avrupa 
Birliği, (AB) Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sınıra-
şan Suçlarla Mücadele Güneydoğu Avrupa Bölgesel Merkezi  (SECI Bölgesel Merkezi), 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Paris Paktı, Yolsuzluğa Karşı Devletler 
Grubu (GRECO), Pompidou Grubu gibi ülkemizin iştirak ettiği birçok bölgesel ve ulus-
lararası teşkilatın Başkanlığımız görev sahasını ilgilendiren faaliyetlerine aktif katılım sağ-
lanmaktadır. Bu platformlarda ülkemizin sınıraşan suçla mücadelede kat ettiği mesafe, suç 
trendlerine ilişkin güncel tespitleri, uluslararası mücadelede yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri ile muhtemel işbirliği olanakları muhataplarla paylaşılmaktadır.     

İlgili uluslararası ve bölgesel kuruluşların yanında, diğer ülkelerin uzman kolluk bi-
rimleriyle karşılıklı operasyonel bilgi değişimi, eğitim ve tecrübe paylaşımı konularına 
odaklanmış işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Başkanlığımız, uzman kanun uygulayıcı 
birim personeli aracılığıyla, görev alanıyla ilgili birçok uluslararası faaliyete iştirak etmek-
tedir.
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Grafik- Yıllara Göre Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlar Bazında Katılım Sağlanan 
Uluslararası Etkinlikler 

Bilindiği gibi, tüm bu işbirliği faaliyetlerinde temel alınan bazı uluslararası sözleşmeler 
ve ikili anlaşmalar bulunmaktadır. 

Ülkemiz, Başkanlığımız görev sahasını ilgilendiren BM ve AK Sözleşmelerinin çoğu-
na taraftır. “Kişisel Verilerin Korunması”, “Siber Suçlar” ve “İnsan Ticareti”ne karşı AK 
Sözleşmelerinin onaylanmasına ilişkin ulusal değerlendirme ve çalışmalar ise halen devam 
etmektedir.   

İkili güvenlik işbirliği anlaşmalarına baktığımızda; ülkemizin bugüne kadar 70’i aş-
kın ülkeyle, sınıraşan suçlarla mücadele alanında işbirliği anlaşması, protokolü ya da 
mutabakat zaptı imzalamış olduğu görülmektedir.  Söz konusu belgelerin oluşturduğu 
hukuki zemin çerçevesinde kanun uygulayıcı birimlerimiz yabancı muhatapları ile bilgi, 
belge ve tecrübe değişimi yapmakta, ayrıca personelin eğitimi konusunda da işbirliğine 
gitmektedir. Bu hukuki belgelerin oluşturulmasında, karşılıklı ihtiyaçlara cevap vermesi, 
uluslararası hukuka uygunluğu, uygulanabilir ve kapsamlı olması gibi bazı temel ölçütler 
göz önünde bulundurulmaktadır.

2008 yılında İran, Arnavutluk, Azerbaycan, Ukrayna ve Suriye ile ikili güvenlik işbir-
liği metinleri imzalanmıştır.

Ülkemizin sınıraşan organize suçlarla mücadele alanında diğer ülkelerle imzalamış ol-
duğu güvenlik işbirliği metinleri “Organize Suç, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı,  Uyuştu-
rucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Radyoaktif ve Nükleer Madde Kaçakçılığı,  Sahte-
cilik, Nitelikli Dolandırıcılık,  Karapara Aklama, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı, 
Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti, Karşılıklı Bilgi Değişimi, Karşılıklı Eğitim, Kontrollü Tes-
limat, Bilişim Suçları ve İrtibat Görevlisi” konularını içermektedir.
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Bu metinler uyarınca tesis edilen Ortak Komisyon / Çalışma Grubu aracılığıyla ülke-
miz ile diğer ülkelerin kolluk temsilcileri düzenli olarak bir araya gelmekte ve güvenlik 
alanındaki ikili işbirliği faaliyetleri ele alınmaktadır. 

Ayrıca, güvenlik konularının gerektirdiği hız ve gizliliği sağlamak üzere değişik ülke-
lerle karşılıklı olarak polis irtibat görevlileri atanabilmektedir. 

Yine uluslararası işbirliği kapsamında AB’nin adalet ve içişleri alanında üyeleri arasında 
uyumu ve yeknesaklığı sağlayan işbirliği mekanizmalarına aday ülke sıfatıyla ülkemizce 
katılım sağlanmaktadır. KOM Daire Başkanlığı olarak ise, görev sahamız kapsamında AB 
ile kurumsal işbirliği, yakınlaşma ve mevzuat uyumlaştırılması faaliyetlerine aktif iştirak 
edilmektedir. 

Bu çerçevede 2008 yılında da, MATRA programı, Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi 
(TAIEX), Eşleştirme Projeleri aracılığıyla, bilgi, deneyim paylaşımı ve mücadele kapasite-
sinin güçlendirilmesine yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. 

Avrupa Komisyonu tarafından her yıl açıklanan İlerleme Raporu’nun “Adalet, Özgür-
lük ve Güvenlik” faslında, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri başta olmak üzere Başkan-
lığımız görev sahasına giren diğer örgütlü suçlarla ulusal düzeyde sürdürülen mücadeleye 
ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

Bilindiği gibi, uyuşturucu ile mücadelenin arz ve talep boyutlarını bir arada ele alacak 
şekilde yapılanan Başkanlığımız, bu alandaki ve diğer örgütlü suç türleriyle mücadele ala-
nındaki ulusal çabalara önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun olumlu yansımaları, gerek 
AB’nin İlerleme Raporlarında gerekse BM’nin uyuşturucu ile ilgili uluslararası raporların-
da görülmektedir.  

2. MEVZUAT ÇALIŞMALARI ve AR-GE TOPLANTILARI
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ülkemizde 2005 yılından bu yana yoğun mevzuat 

değişiklikleri kaydedilmektedir. Bu bağlamda, ceza adalet sistemine ilişkin mevzuat me-
tinlerimizin de evrensel hukuk normlarına uyum sağlaması amacıyla bazı düzenlemeler 
yapılmaktadır.

Bu meyanda, 2008 yılında gerçekleştirilen ve KOM Daire Başkanlığını ilgilendiren 
mevzuat düzenlemeleri aşağıda özetlenmektedir.

2.1. Mevzuat Çalışmaları

2.1.1. 2008 Yılında Yürürlüğe Giren Mevzuat 

a) 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ta-
nık Koruma Kanunu, 5.1.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.
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Kanunun amacı; ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle, kendilerinin veya Ka-
nunda belirtilen yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi teh-
like içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak 
tedbirlere ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Tanık Koruma Kanunu kapsamında alınacak tanık koruma tedbirlerini uygulamak 
üzere; Kanunun 11 nci maddesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Mü-
dürlüğünce tanık koruma birimleri kurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, 21.6.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Ku-
rulunun 12.6.2008 tarihli kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Merkez Teşkilatında 
Tanık Koruma Daire Başkanlığı kurulmuştur.

 b) 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve 
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ka-
nun, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Alet-
ler Hakkında Kanun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3298 sa-
yılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununda temel ceza kanunlarına uyum 
amacıyla bazı düzenlemelere gidilmiştir. 

c) 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun     

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Ses 
ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun, 12.2.2008 tarih ve 26785 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı; ses ve gaz fi şe ği ata bi len si lah la rın ni te lik le ri, ima li, it ha li, ih ra cı, satı şı, 
edi nil me si, bu lun du rul ma sı ve ta şın ma sı hak kın da ki usul ve esas lar ile bun lar la il gi li izin, 
ka yıt ve tes cil iş lem le rini  dü zen le mek tir.

 d) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında (1) Adet Şube Müdürlüğü            
Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

TUBİM’in Şube Müdürlüğüne dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı 8.9.2008 
tarih ve 27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kadro tahsisi 2009 yılı Mayıs ayı itibariyle yapılacaktır.
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 e) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair 
Tedbirler Hakkında Yönetmelik

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, MASAK tarafından hazırlanan Suç Gelirle-
rinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 
Yönetmelik, 9.1.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkın-
da Kanunun uygulanmasına yönelik olarak suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün fi-
nansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun 
denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

 f) Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usul-
leri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2.4.2008 tarih ve 
26835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik, 2007 yılında yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
Önlenmesi Hakkında Kanun ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere, mevzuatımızda gerçekleştirilen düzenlemelere uyumlu hale getirilmiştir.

g) Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik 

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Ses 
ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik, 2.5.2008 tarih ve 26864 sayılı Res-
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, 
satışı, edinilmesi, bulundurulması, nakledilmesi ve taşınması hakkındaki usul ve esaslar ile 
bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini düzenlemektir.

h) Görev Köpeği Eğitimi ve İdareciliği Yapan Personelin Kıyafet Yönergesi 

KOM Daire Başkanlığınca hazırlanan Görev Köpeği Eğitimi ve İdareciliği Yapan Per-
sonelin Kıyafet Yönergesi, 10.1.2008 tarihinde Genel Müdürlük Makamınca onaylanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Yönergenin amacı; görev köpeği eğitimi ve idareciliği yapan emniyet hizmetleri sınıfı 
mensuplarının kılık ve kıyafetinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek ve teçhizatın 
renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemektir.
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 ı) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Miktar Bakımından  
Fazla veya Özel Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına  
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

KOM Daire Başkanlığının da katkılarıyla, Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El konulan Miktar Bakımından Fazla veya Özel 
Tesis Tertibatı Gerektiren Eşyanın Teslimi ve Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Tebliğ, 31.12.2007 tarih ve 26743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Tebliğin amacı; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9 uncu maddesi uya-
rınca el konulan ve Tebliğin 6 ncı maddesinde sayılan eşyanın, miktar bakımından fazla 
olması veya saklanmasının özel tesis ve tertibatı gerektirmesi ile 10 uncu maddesi uyarınca 
taşıtların alıkonulması hallerinde teslim edileceği idarelerle teslime ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

2.1.2. Devam Eden Mevzuat Çalışmaları

 a) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı Merkez ve İl Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği  
Değişiklik Taslağı

Günün gelişen ve değişen şartları çerçevesinde yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ge-
reği ortaya çıkarmıştır. Nitekim, 17-21 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 
KOM Daire Başkanlığı ile 81 il KOM Birim Amirlerinin katılım sağladığı Stratejik Araş-
tırmalar Kurulu (SAK) 39. Toplantısında; “Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Merkez ve İl Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma 
Yönetmeliğinde gerekli güncelleme ve değişiklikler yapılarak 2009 yılında yürürlüğe girmesi 
sağlanacaktır.” şeklinde bir hedef belirlenmiştir.

Yönetmelik ile eldeki kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasının sağ-
lanması ve personelin bilgi, beceri ve deneyimini yansıtabileceği dinamik bir yapılanma 
modelinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 b) Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair  
Yönetmelik Taslağı

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun aramalar konusunda getirdiği yeni dü-
zenlemeler sonrası yönetmelikte değişiklik yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, Adalet Bakanlığının da görüşleri alınarak KOM Daire Başkanlığınca ha-
zırlanan yönetmelik taslağının yürürlük çalışmaları devam etmektedir.
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2.2. Ar-Ge Toplantıları

2.2.1. Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) Toplantıları

2008 yılında, kaçakçılık ve organize suç-
larla etkin mücadele yöntemlerinin tespit ve 
tayini ile hizmet politikalarının belirlenmesi 
ve eşgüdümün sağlanması konusunda görüş 
bildirmekle görevli Stratejik Araştırmalar 
Kurulu’nun 38. ve 39. toplantıları gerçekleş-
tirilmiştir.

23-24 Temmuz 2008 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilen ve KOM Daire 
Başkanlığı Birim Amirleri tarafından katılım 
sağlanan 38. toplantıda; SAK 37. Toplantı Raporu’nun (6) aylık değerlendirilmesi yapıl-
mış ve yılın ikinci yarısına ilişkin hedefler belirlenmiştir.

17-21 Aralık 2008 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen ve KOM Daire Başkan-
lığı ile 81 il KOM Birim Amirleri tarafından katılım sağlanan 39. toplantıda; SAK 37. ve 
38. Toplantı Raporlarının yıllık değerlendirmesi yapılmış ve 2009 yılına ilişkin ilke ve 
hedefler belirlenmiştir.

2.2.2. Çevre İller Bilgi Paylaşımı Toplantıları

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 
başarı için mutlak bir zorunluluk olan işbir-
liği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 
birbirine yakın/komşu il KOM Birimlerinin 
kendi aralarında gerçekleştirdikleri toplantı-
lara devam edilmektedir.

Bu bağlamda 19 farklı bölgede, bu bölge-
lere dahil il KOM Birimleri tarafından 2008 
yılı içerisinde 3 defa Çevre İller Bilgi Payla-
şım Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
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