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ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU

Katalog Numarası
TADOC - 01

Eğitimin Süresi
5 Gün/1 Hafta

Katılımcı Profili

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, kendi teşkilatlarında Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele alanında uzman olarak görev yapan ya da görev yapmaya 
aday kanun uygulayıcı personel oluşturur.
Katılımcılar, eğitim sırasında kendileri tarafından belirlenecek özgün bir konuda sunum 
yaparlar ve sunumların hemen ardından eğitici tarafından değerlendirmede bulunulur.

Eğitimin Amacı
Bu eğitim programının temel amacı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde 
görevli kanun uygulayıcı birim eğiticilerinin eğiticilik bilgi, beceri ve yeteneklerini ‘öğrenen 
merkezli yaklaşım bağlamında geliştirmektir.

Eğitimin Hedefleri

Bu kursun sonunda katılımcılar:

Eğiticinin değişen rolü çerçevesinde “kolaylaştırıcı eğiticilik” becerilerini 
geliştirebilecek ve öğrencilerinin öğrenme düzeylerini maksimum seviyeye 
çıkarabilecekler,
Eğitim literatürüne yön veren temel teorileri ve bunların pratikle ilişkisini 
açıklayabilecekler,
Etkili ve başarılı bir ders hazırlamak için gerekli beceri ve yöntemleri planlama, 
geliştirme, hazırlık ve sunum süreçlerini yöneterek uygulayabilecekler,
Yetişkin eğitiminde sıklıkla kullanılan eğitim araçları ve öğretme yöntemlerini 
tanımlayabilecek ve başarıyla uygulayabilecekler,
Yetişkin eğitimi ve öğrenci merkezli eğitim prensipleri ışığında derslerini 
yapılandırabilecek ve ders planı hazırlayabilecekler,
Bir eğitici olarak etkili iletişim tekniklerini uygulayabilecek ve sınıfı yönetme becerisi 
gösterebilecekler,
Bir eğitici olarak kendi performansını yapıcı biçimde arttırabilmek için öz 
değerlendirme yapabileceklerdir.

12 - 14

Katılımcı Sayısı

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

1 2
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Katalog Numarası
TADOC - 01

Eğitimin Süresi
5 Gün/1 Hafta

Katılımcı Profili

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, kendi teşkilatlarında Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele alanında uzman olarak görev yapan ya da görev yapmaya 
aday kanun uygulayıcı personel oluşturur.
Katılımcılar, eğitim sırasında kendileri tarafından belirlenecek özgün bir konuda sunum 
yaparlar ve sunumların hemen ardından eğitici tarafından değerlendirmede bulunulur.

Eğitimin Amacı
Bu eğitim programının temel amacı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde 
görevli kanun uygulayıcı birim eğiticilerinin eğiticilik bilgi, beceri ve yeteneklerini ‘öğrenen 
merkezli yaklaşım bağlamında geliştirmektir.

Eğitimin Hedefleri

Bu kursun sonunda katılımcılar:

Eğiticinin değişen rolü çerçevesinde “kolaylaştırıcı eğiticilik” becerilerini 
geliştirebilecek ve öğrencilerinin öğrenme düzeylerini maksimum seviyeye 
çıkarabilecekler,
Eğitim literatürüne yön veren temel teorileri ve bunların pratikle ilişkisini 
açıklayabilecekler,
Etkili ve başarılı bir ders hazırlamak için gerekli beceri ve yöntemleri planlama, 
geliştirme, hazırlık ve sunum süreçlerini yöneterek uygulayabilecekler,
Yetişkin eğitiminde sıklıkla kullanılan eğitim araçları ve öğretme yöntemlerini 
tanımlayabilecek ve başarıyla uygulayabilecekler,
Yetişkin eğitimi ve öğrenci merkezli eğitim prensipleri ışığında derslerini 
yapılandırabilecek ve ders planı hazırlayabilecekler,
Bir eğitici olarak etkili iletişim tekniklerini uygulayabilecek ve sınıfı yönetme becerisi 
gösterebilecekler,
Bir eğitici olarak kendi performansını yapıcı biçimde arttırabilmek için öz 
değerlendirme yapabileceklerdir.

12 - 14

Katılımcı Sayısı

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

1 2
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TADOC - 02

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı mağdur, tanık ve şüphelilerle mülakat yapma ve ifade alma yetkilerine 
sahip olan/olacak alt ve orta düzeydeki kanun uygulayıcı personele yöneliktir.

Katılımcı Profili

Bu eğitim programının temel amacı katılımcı kanun uygulayıcı personeli delil toplama ve 
yönetimsel kurallara ve kesin surette adalet, etik ve insan hakları prensiplerine bağlı 
kalarak mağdur, tanık ve şüphelilerin ifadelerini analiz edebilme ve mülakat yapabilmeleri 
için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Kurumsal standartlara ve adli kurallara uygun olarak kesin ve kapsamlı ifade 
alabilecekler,
Mağdur, tanık ve şüpheliler ile yapılan mülakat ve soruşturmalar esnasında kişilerin 
olayları doğru hatırlama kabiliyetlerini etkileyebilecek faktörleri düzgün bir şekilde 
tanımlayabilecekler,
İşbirliği yapan veya yapmayan kişilere uygun mülakat metotlarını seçebilecekler,
Organize suç soruşturma ve mülakatlarında hayati önem taşıyan mağdur, şüpheli ve 
tanıklardan detaylı, doğru ve kapsamlı ifade alma işlemi esnasında bu kişileri 
etkileyebilecek faktörlerin farkında olacaklar,
Soruşturmaya konu kişilerin yaş, cinsiyet, kültürel ve etnik geçmiş gibi değişiklik 
gösterebilecek karakteristik özelliklerini göz önünde bulunduracaklar,
Sorgu ve ifade almadan önceki araştırmaların, hazırlıkların ve planlamaların öneminin 
farkında olacaklar,
Soruşturma esnasında insan hakları açısından gerekli düşünce ve hassasiyeti 
göstereceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

SORUŞTURMA MÜLAKATI VE 
İFADE ANALİZİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Sayısı

Eğitimin Amacı
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TADOC - 02

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı mağdur, tanık ve şüphelilerle mülakat yapma ve ifade alma yetkilerine 
sahip olan/olacak alt ve orta düzeydeki kanun uygulayıcı personele yöneliktir.

Katılımcı Profili

Bu eğitim programının temel amacı katılımcı kanun uygulayıcı personeli delil toplama ve 
yönetimsel kurallara ve kesin surette adalet, etik ve insan hakları prensiplerine bağlı 
kalarak mağdur, tanık ve şüphelilerin ifadelerini analiz edebilme ve mülakat yapabilmeleri 
için gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Kurumsal standartlara ve adli kurallara uygun olarak kesin ve kapsamlı ifade 
alabilecekler,
Mağdur, tanık ve şüpheliler ile yapılan mülakat ve soruşturmalar esnasında kişilerin 
olayları doğru hatırlama kabiliyetlerini etkileyebilecek faktörleri düzgün bir şekilde 
tanımlayabilecekler,
İşbirliği yapan veya yapmayan kişilere uygun mülakat metotlarını seçebilecekler,
Organize suç soruşturma ve mülakatlarında hayati önem taşıyan mağdur, şüpheli ve 
tanıklardan detaylı, doğru ve kapsamlı ifade alma işlemi esnasında bu kişileri 
etkileyebilecek faktörlerin farkında olacaklar,
Soruşturmaya konu kişilerin yaş, cinsiyet, kültürel ve etnik geçmiş gibi değişiklik 
gösterebilecek karakteristik özelliklerini göz önünde bulunduracaklar,
Sorgu ve ifade almadan önceki araştırmaların, hazırlıkların ve planlamaların öneminin 
farkında olacaklar,
Soruşturma esnasında insan hakları açısından gerekli düşünce ve hassasiyeti 
göstereceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

SORUŞTURMA MÜLAKATI VE 
İFADE ANALİZİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Sayısı

Eğitimin Amacı
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TADOC - 03

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında hedefteki suç hareketliliğinin gelişmekte olan 
eğilimlerinin, emtia hareketlerinin ve mali ve örgütsel eylemlerinin suç ve istihbarat analizi-
ni yapmakla görevli ya da görev alacak olan ast ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı perso-
nele yöneliktir.
Katılımcılar genel bilgisayar ve Windows İşletim Sistemleri konusunda temel bilgi sahibi 
olmalıdırlar.

Katılımcı Profili

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, suçla alakalı verileri analiz etme ve Stratejik 
Değerlendirmeler, Taktiksel Değerlendirmeler, Hedef  Profilleri ve Sorun Profilleri gibi 
kesin ve anlamlı istihbarat verileri elde edebilmeleri için gerekli bilgi, teknik ve becerilerle 
donatmaktır

Eğitimin Amacı

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Analitik görevleri sırasında ham bilgilerin toplanması ve depolanması için gerekli 
teknikleri uygulayabilecekler,
Bilgi toplamanın prensiplerini tanımlayabilecek ve istihbarat döngüsünü 
açıklayabilecekler,
Stratejik ve taktik analiz arasındaki farkları tanımlayıp ayırt edebilecekler,
Analitik görevleri sırasında ihtiyaç duydukları veri tabanlarını etkin olarak kullanıp 
sorgulayabilecekler,
Verileri değerlendirip analiz edebilecekler ve yazılım programlarını da içeren çeşitli 
teknikler ve araçları kullanarak istihbarat üretebilecekler,
Veri tabanlarını oluşturabilecek, yönetebilecek ve sorgulayabilecekler,
Bir örgütteki bireylerin rollerini anlamak için telefon veri analizi yapabilecekler,
Topladıkları ham verileri etkin metot ve teknikler kullanarak analiz edebilecekler,
Analiz çalışmaları için suç ile ilişkili olan unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri 
görsel olarak ifade edebilen tablolar oluşturabilecek, çeşitli teknikleri kullanarak, 
ellerinde bulunan ham ve analiz edilmiş verileri sunabileceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

SUÇ İSTİHBARAT ANALİZİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi
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TADOC - 03

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında hedefteki suç hareketliliğinin gelişmekte olan 
eğilimlerinin, emtia hareketlerinin ve mali ve örgütsel eylemlerinin suç ve istihbarat analizi-
ni yapmakla görevli ya da görev alacak olan ast ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı perso-
nele yöneliktir.
Katılımcılar genel bilgisayar ve Windows İşletim Sistemleri konusunda temel bilgi sahibi 
olmalıdırlar.

Katılımcı Profili

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, suçla alakalı verileri analiz etme ve Stratejik 
Değerlendirmeler, Taktiksel Değerlendirmeler, Hedef  Profilleri ve Sorun Profilleri gibi 
kesin ve anlamlı istihbarat verileri elde edebilmeleri için gerekli bilgi, teknik ve becerilerle 
donatmaktır

Eğitimin Amacı

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Analitik görevleri sırasında ham bilgilerin toplanması ve depolanması için gerekli 
teknikleri uygulayabilecekler,
Bilgi toplamanın prensiplerini tanımlayabilecek ve istihbarat döngüsünü 
açıklayabilecekler,
Stratejik ve taktik analiz arasındaki farkları tanımlayıp ayırt edebilecekler,
Analitik görevleri sırasında ihtiyaç duydukları veri tabanlarını etkin olarak kullanıp 
sorgulayabilecekler,
Verileri değerlendirip analiz edebilecekler ve yazılım programlarını da içeren çeşitli 
teknikler ve araçları kullanarak istihbarat üretebilecekler,
Veri tabanlarını oluşturabilecek, yönetebilecek ve sorgulayabilecekler,
Bir örgütteki bireylerin rollerini anlamak için telefon veri analizi yapabilecekler,
Topladıkları ham verileri etkin metot ve teknikler kullanarak analiz edebilecekler,
Analiz çalışmaları için suç ile ilişkili olan unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri 
görsel olarak ifade edebilen tablolar oluşturabilecek, çeşitli teknikleri kullanarak, 
ellerinde bulunan ham ve analiz edilmiş verileri sunabileceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

SUÇ İSTİHBARAT ANALİZİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi
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TADOC - 04

5 Gün/1 Hafta

Eğitimin Süresi

Bu eğitim programı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev 
alan/alacak alt ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı personele yöneliktir. 
Katılımcılar, geçerli bir ehliyete sahip olup yetenekli bir şekilde araç kullanmalı ve 
operasyonel birimlerde takip görevinde bulunmalıdırlar.

Katılımcı Profili

Bu programın temel amacı Uyuşturucu ve/veya Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinde 
çalışan kanun uygulayıcı personeli gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatarak etkili, yetkin 
ve etik bir şekilde gizli takip operasyonlarını yönetme becerisi kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Koşullara bağlı olarak uygun olan takip yöntemini belirleyebilecekler,
Sabit gözetleme noktalarının hangi ölçütlere göre seçilmesi gerektiğini 
belirleyebilecekler,
Başarılı bir yaya ve araçlı takibin prensiplerini ve örneklerini tanımlayabilecekler,
Gözlem sonrası dikkat etmeleri gereken kilit noktaları öğrenecekler,
Beklenmedik durumlarda acil bir çıkış planı belirleyip benimseyebilecekler,
Takip sonuçlarını kaydetmeyi ve delil zincirini korumak için gerekli olan bütünlüğü 
sağlayabilecekler,
Gözetlemenin durdurulması gereken durumları ayırt edebilecek ve takip altındaki 
hedef(ler)in yakalanması için müdahale edebileceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

TAKİP TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU7 8

TADOC - 04

5 Gün/1 Hafta

Eğitimin Süresi

Bu eğitim programı, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev 
alan/alacak alt ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı personele yöneliktir. 
Katılımcılar, geçerli bir ehliyete sahip olup yetenekli bir şekilde araç kullanmalı ve 
operasyonel birimlerde takip görevinde bulunmalıdırlar.

Katılımcı Profili

Bu programın temel amacı Uyuşturucu ve/veya Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinde 
çalışan kanun uygulayıcı personeli gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatarak etkili, yetkin 
ve etik bir şekilde gizli takip operasyonlarını yönetme becerisi kazandırmaktır.

Eğitimin Amacı

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Koşullara bağlı olarak uygun olan takip yöntemini belirleyebilecekler,
Sabit gözetleme noktalarının hangi ölçütlere göre seçilmesi gerektiğini 
belirleyebilecekler,
Başarılı bir yaya ve araçlı takibin prensiplerini ve örneklerini tanımlayabilecekler,
Gözlem sonrası dikkat etmeleri gereken kilit noktaları öğrenecekler,
Beklenmedik durumlarda acil bir çıkış planı belirleyip benimseyebilecekler,
Takip sonuçlarını kaydetmeyi ve delil zincirini korumak için gerekli olan bütünlüğü 
sağlayabilecekler,
Gözetlemenin durdurulması gereken durumları ayırt edebilecek ve takip altındaki 
hedef(ler)in yakalanması için müdahale edebileceklerdir.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

TAKİP TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası
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TADOC - 05

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği grubu, yolsuzluk suçları alanında soruşturma ve 
kovuşturma yapmakla görevli alt, orta ve üst kademe kanun uygulayıcı personel 
oluşturmaktadır.

Katılımcı Profili

Bu program, yeterli bilgi ve kapasiteye sahip katılımcılara etkin bir biçimde yolsuzluk 
soruşturmaları yönetme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Yolsuzlukla ilgili uluslararası sözleşmeler ve uluslararası örgütlerin yolsuzlukla 
mücadele girişimlerini öğrenecekler,
Rüşvetin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında olası sorumlular hakkında daha 
kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar,
Resmi yolsuzlukları belirleyecekler ve bunların türlerini, örnek durumlarını ve 
belirtilerini açıklayacaklar,
Doğrudan ya da dolaylı rüşvet ödemelerini, rüşvet alan kamu personelinin şematize 
edilmesini ve rüşvet alan kamu personelinin gizli tekniklerle öğrenimini anlayıp 
açıklayacaklar,
Yolsuzluk vakalarında bilgi ve istihbarat kaynaklarını belirleyecekler,
Elektronik ve fiziksel takip içeren uygun soruşturma tekniklerini, muhbirlerin ve gizli 
soruşturmacıların kullanımını ve tüm bu soruşturma sürecinde bu tür teknikleri 
kullanarak yerinde ve zamanında doğru karar alacaklar,
Yolsuzluk vakalarında elektronik delilleri ve ilgili dokümanları uygun şekilde 
toplayacaklar,
Rüşvet suçlularının mülakat ve soruşturmaları sırasında uygulanan teknikleri öğrenip 
uygulayacaklardır.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Eğitimin Amacı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU9 10

TADOC - 05

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği grubu, yolsuzluk suçları alanında soruşturma ve 
kovuşturma yapmakla görevli alt, orta ve üst kademe kanun uygulayıcı personel 
oluşturmaktadır.

Katılımcı Profili

Bu program, yeterli bilgi ve kapasiteye sahip katılımcılara etkin bir biçimde yolsuzluk 
soruşturmaları yönetme yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Yolsuzlukla ilgili uluslararası sözleşmeler ve uluslararası örgütlerin yolsuzlukla 
mücadele girişimlerini öğrenecekler,
Rüşvetin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında olası sorumlular hakkında daha 
kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar,
Resmi yolsuzlukları belirleyecekler ve bunların türlerini, örnek durumlarını ve 
belirtilerini açıklayacaklar,
Doğrudan ya da dolaylı rüşvet ödemelerini, rüşvet alan kamu personelinin şematize 
edilmesini ve rüşvet alan kamu personelinin gizli tekniklerle öğrenimini anlayıp 
açıklayacaklar,
Yolsuzluk vakalarında bilgi ve istihbarat kaynaklarını belirleyecekler,
Elektronik ve fiziksel takip içeren uygun soruşturma tekniklerini, muhbirlerin ve gizli 
soruşturmacıların kullanımını ve tüm bu soruşturma sürecinde bu tür teknikleri 
kullanarak yerinde ve zamanında doğru karar alacaklar,
Yolsuzluk vakalarında elektronik delilleri ve ilgili dokümanları uygun şekilde 
toplayacaklar,
Rüşvet suçlularının mülakat ve soruşturmaları sırasında uygulanan teknikleri öğrenip 
uygulayacaklardır.

Eğitimin Hedefleri

16 - 20

Katılımcı Sayısı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE 
EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Eğitimin Amacı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU1 1 12

TADOC - 06

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı, uyuşturucu ve organize suçlar ile mücadele birimlerinde mali suç 
soruşturmalarıyla görevli olan/olacak alt ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı personele 
yöneliktir.

Bu eğitim programının amacı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele 
birimlerinde yer alan kanun uygulayıcı personeli gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatarak 
görev ve sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Mali Suç Soruşturmaları Birimi’nin rolünü öğrenecekler,
Etkin bir karapara soruşturması yapabilmek için plan yapabilecekler ve bunları 
uygulayabilecekler,
Mali soruşturmalarda şahısları ve fonları tanımlamada kullanılan soruşturma 
tekniklerini, döküman analizlerini ve  kağıt izi geliştirmeyi açıklayacaklar,
Şüpheli para transferleri ile ilgili olarak mali kurumlarca kullanılan havale sistemlerini 
özetleyebilecekler,
Karapara hareketlerini ifade eden temel göstergeleri sıralayabilecekler,
İlgili uluslararası sözleşme ve kara para aklama, el koyma ve müsadere ile ilgili yasaları 
özetleyebilecekler,
Soruşturma sürecinde toplanan delilleri etkin olarak mahkemede sunabilecekler,
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kara para aklama soruşturmalarında 
kullanılan yöntemleri öğrenecelerdir.Rüşvet suçlularının mülakat ve soruşturmaları 
sırasında uygulanan teknikleri öğrenip uygulayacaklardır.

16 - 20

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN 
FİNANSMANI İLE MÜCADELE EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU1 1 12

TADOC - 06

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı, uyuşturucu ve organize suçlar ile mücadele birimlerinde mali suç 
soruşturmalarıyla görevli olan/olacak alt ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı personele 
yöneliktir.

Bu eğitim programının amacı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele 
birimlerinde yer alan kanun uygulayıcı personeli gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatarak 
görev ve sorumluluklarını başarılı bir şekilde yerine getirmelerini sağlamaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Mali Suç Soruşturmaları Birimi’nin rolünü öğrenecekler,
Etkin bir karapara soruşturması yapabilmek için plan yapabilecekler ve bunları 
uygulayabilecekler,
Mali soruşturmalarda şahısları ve fonları tanımlamada kullanılan soruşturma 
tekniklerini, döküman analizlerini ve  kağıt izi geliştirmeyi açıklayacaklar,
Şüpheli para transferleri ile ilgili olarak mali kurumlarca kullanılan havale sistemlerini 
özetleyebilecekler,
Karapara hareketlerini ifade eden temel göstergeleri sıralayabilecekler,
İlgili uluslararası sözleşme ve kara para aklama, el koyma ve müsadere ile ilgili yasaları 
özetleyebilecekler,
Soruşturma sürecinde toplanan delilleri etkin olarak mahkemede sunabilecekler,
Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kara para aklama soruşturmalarında 
kullanılan yöntemleri öğrenecelerdir.Rüşvet suçlularının mülakat ve soruşturmaları 
sırasında uygulanan teknikleri öğrenip uygulayacaklardır.

16 - 20

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN 
FİNANSMANI İLE MÜCADELE EĞİTİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU13 14

TADOC - 08

4 Gün/1 Hafta

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, açık kaynak ve sosyal medya ile alakalı 
verileri analiz etme ve açık kaynak üzerinden istihbari verileri elde edebilmeleri için gerekli 
bilgi, teknik ve becerilerle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Açık kaynak çeşitlerini öğrenebilecekler,
Açık kaynak üzerinden veriler toplayabilecekler,
Suç teşkil eden bir internet sitesinin ya da hesabın sahibini bulma hakkında bilgi sahibi 
olabilecekler,
Ele geçirilen resimlerin internet üzerinde kopyasının veya benzerlerinin olup olmadığı 
bulabilecekler,
Sosyal Medya Analiz konusunda temel kavramları anlayıp uygulayabilecekler,
Sosyal medya üzerinden kişisel veriler elde edebilecekler,
IP-Domain, e-posta, darkweb, sahte hesap ve aldatıcı uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi olabilecekler,
Arama motorlarını etkin bir şekilde kullanabilecek ve kaçakçılık ve organize suçlar 
anlamında suç teşkil eden internet sitelerini bulabilecekler,
Açık kaynak istihbaratı adına dünyada kullanılan programların çeşitlerini 
öğrenebileceklerdir.

16 - 20

SUÇ SORUŞTURMALARINDA 
AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI

Bu eğitim programı kendi ülke teşkilatlarında;
Suç İstihbarat Analizi Birimlerinde ya da Operasyonel veya Teknik birimlerde çalışan 
ya da kursun bitişiyle çalışacak olan,
Windows İşletim Sistemini bilen ve kullanan kanun uygulama görevlileri için 
tasarlanmıştır.

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU13 14

TADOC - 08

4 Gün/1 Hafta

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, açık kaynak ve sosyal medya ile alakalı 
verileri analiz etme ve açık kaynak üzerinden istihbari verileri elde edebilmeleri için gerekli 
bilgi, teknik ve becerilerle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Açık kaynak çeşitlerini öğrenebilecekler,
Açık kaynak üzerinden veriler toplayabilecekler,
Suç teşkil eden bir internet sitesinin ya da hesabın sahibini bulma hakkında bilgi sahibi 
olabilecekler,
Ele geçirilen resimlerin internet üzerinde kopyasının veya benzerlerinin olup olmadığı 
bulabilecekler,
Sosyal Medya Analiz konusunda temel kavramları anlayıp uygulayabilecekler,
Sosyal medya üzerinden kişisel veriler elde edebilecekler,
IP-Domain, e-posta, darkweb, sahte hesap ve aldatıcı uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi olabilecekler,
Arama motorlarını etkin bir şekilde kullanabilecek ve kaçakçılık ve organize suçlar 
anlamında suç teşkil eden internet sitelerini bulabilecekler,
Açık kaynak istihbaratı adına dünyada kullanılan programların çeşitlerini 
öğrenebileceklerdir.

16 - 20

SUÇ SORUŞTURMALARINDA 
AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI

Bu eğitim programı kendi ülke teşkilatlarında;
Suç İstihbarat Analizi Birimlerinde ya da Operasyonel veya Teknik birimlerde çalışan 
ya da kursun bitişiyle çalışacak olan,
Windows İşletim Sistemini bilen ve kullanan kanun uygulama görevlileri için 
tasarlanmıştır.

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU15 16

TADOC - 07

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele birimlerinde operasyonel görevler yürüten/yürütecek ilk derece amir ve 
memur sınıfı kanun uygulayıcı personel oluşturmaktadır.

Bu eğitim programının temel amacı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinde 
görev alan katılımcıları; operasyonel görevlerini başarılı bir şekilde planlamaları, yürütmeleri 
ve yönetmeleri konusunda gerekli bilgi, tecrübe ve davranış değerleriyle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Operasyonel görevleri planlayabilecek ve yönetebilecekler,
İsabetli atış becerileri için gerekli ilkeleri sayabilecek ve uygulayabileceklerdir,
Kullandıkları ateşli silahları emniyetli bir şekilde taşıyabilecek ve taktik atışlarda 
kullanabileceklerdir,
Taktiksel haberleşme ilkelerini uygulayabilecekler,
Baskınlara karşı plan yapıp hazırlanabilecekler ve alternatif  seçeneklerin farkında 
olacaklar,
Bir operasyona başlamadan önce ulaşılabilir istihbari bilgilerin toplanmasının 
önemini anlayacaklar,
Hedef  binaları abluka altına alabilecekler,
Yakalanan şüphelileri ve tanıkları saldırılara karşı koruyabilecekler,
Şüphelilerin yakalanması sırasında şüpheli tarafından yapılacak olası saldırılara karşı 
kendilerini koruyabilecek ve şüphelilerin kelepçelenmesi, aranması ve ulaşımını 
güvenli bir şekilde sağlayacaklar
Ateşli silah yaralanmalarına karşı ilk yardım prensiplerini uygulayabileceklerdir.

14 - 18

OPERASYONEL POLİS TAKTİKLERİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU15 16

TADOC - 07

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele birimlerinde operasyonel görevler yürüten/yürütecek ilk derece amir ve 
memur sınıfı kanun uygulayıcı personel oluşturmaktadır.

Bu eğitim programının temel amacı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Birimlerinde 
görev alan katılımcıları; operasyonel görevlerini başarılı bir şekilde planlamaları, yürütmeleri 
ve yönetmeleri konusunda gerekli bilgi, tecrübe ve davranış değerleriyle donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Operasyonel görevleri planlayabilecek ve yönetebilecekler,
İsabetli atış becerileri için gerekli ilkeleri sayabilecek ve uygulayabileceklerdir,
Kullandıkları ateşli silahları emniyetli bir şekilde taşıyabilecek ve taktik atışlarda 
kullanabileceklerdir,
Taktiksel haberleşme ilkelerini uygulayabilecekler,
Baskınlara karşı plan yapıp hazırlanabilecekler ve alternatif  seçeneklerin farkında 
olacaklar,
Bir operasyona başlamadan önce ulaşılabilir istihbari bilgilerin toplanmasının 
önemini anlayacaklar,
Hedef  binaları abluka altına alabilecekler,
Yakalanan şüphelileri ve tanıkları saldırılara karşı koruyabilecekler,
Şüphelilerin yakalanması sırasında şüpheli tarafından yapılacak olası saldırılara karşı 
kendilerini koruyabilecek ve şüphelilerin kelepçelenmesi, aranması ve ulaşımını 
güvenli bir şekilde sağlayacaklar
Ateşli silah yaralanmalarına karşı ilk yardım prensiplerini uygulayabileceklerdir.

14 - 18

OPERASYONEL POLİS TAKTİKLERİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU17 18

TADOC - 09

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında üst düzey görev ve sorumluluklara sahip orta ve 
üst seviyeli kanun uygulayıcı personele yöneliktir.

Bu programın amacı; katılımcılara birimlerini ve düzenlenecek operasyonları etkin bir 
biçimde yönetmeleri için gerekli bilgi, birikim ve yetenekleri kazandırmaktır. 
Katılımcılardan çağdaş liderlik ve liderlik stilleri kavramlarına vurgu yaparak yönetim 
faaliyetlerine uyarlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. 

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Etkin liderlik davranışlarını anlayacaklar ve liderlik ile yöneticiliği ayırt edebilecekler,
Polis liderleri için gerekli olan özel yetenekleri geliştirecekler,
Liderlik vizyonu gösterip benimseyecek ve temel liderlik işlevlerini kendi yönetim 
uygulamalarıyla birleştirecekler,
Davranışlarıyla örnek olmayı öğrenecek ve uygulayacaklar,
Maiyetindekilerle yetki paylaşımında bulunabilecek, onları motive edip ilham 
verecekler,
Başarılı bir şekilde polis operasyonlarını planlayacaklar, yürütecek ve yönetecekler,
Polis teşkilatları için stratejik karar alma yeteneklerini gösterecekler,
Polislik faaliyetlerinde stratejik düşünüp demokratik davranacaklardır.16 - 20

POLİS LİDERLİĞİ VE OPERASYON 
YÖNETİMİ

TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU VE  
ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA
MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI

Katalog Numarası

Eğitimin Süresi

Katılımcı Profili

Eğitimin Amacı

Eğitimin Hedefleri

Katılımcı Sayısı



ULUSLARARASI KURS KATALOĞU ULUSLARARASI KURS KATALOĞU17 18

TADOC - 09

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında üst düzey görev ve sorumluluklara sahip orta ve 
üst seviyeli kanun uygulayıcı personele yöneliktir.

Bu programın amacı; katılımcılara birimlerini ve düzenlenecek operasyonları etkin bir 
biçimde yönetmeleri için gerekli bilgi, birikim ve yetenekleri kazandırmaktır. 
Katılımcılardan çağdaş liderlik ve liderlik stilleri kavramlarına vurgu yaparak yönetim 
faaliyetlerine uyarlamaları ve uygulamaları beklenmektedir. 

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Etkin liderlik davranışlarını anlayacaklar ve liderlik ile yöneticiliği ayırt edebilecekler,
Polis liderleri için gerekli olan özel yetenekleri geliştirecekler,
Liderlik vizyonu gösterip benimseyecek ve temel liderlik işlevlerini kendi yönetim 
uygulamalarıyla birleştirecekler,
Davranışlarıyla örnek olmayı öğrenecek ve uygulayacaklar,
Maiyetindekilerle yetki paylaşımında bulunabilecek, onları motive edip ilham 
verecekler,
Başarılı bir şekilde polis operasyonlarını planlayacaklar, yürütecek ve yönetecekler,
Polis teşkilatları için stratejik karar alma yeteneklerini gösterecekler,
Polislik faaliyetlerinde stratejik düşünüp demokratik davranacaklardır.16 - 20
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TADOC - 10

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde görev 
alan/alacak alt ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı personele yöneliktir. Katılımcıların, 
elektrik, elektronik veya bilgisayar konularında temel seviye bilgilerine ve saha tecrübesine 
sahip olması gerekmektedir.

Bu eğitim programı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinde çalışan kanun 
uygulayıcı personelin gerekli bilgi ve yeteneklerle donatılarak etkili, yetkin ve etik bir şekilde 
teknik araçlarla izleme çalışmalarında uygulama, personel ve yöntem standartlarını 
kazanmasını amaçlamaktadır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;
Teknik Araçlarla İzleme çalışmalarına başlama, geliştirme, montaj ve izleme 
faaliyetlerinin standartlarını belirleyebilecekler,
Teknik Araçlarla İzleme çalışmalarında gizlilik kıstaslarını benimseyecekler,
Saha koşullarına yakın uygulamaları yapabilecekler,
Teknik Araçlarla İzleme çalışmalarında görev tanımlamalarını oluşturabilecekler, 
Teknik Araçlarla İzleme çalışmalarındaki verimliliklerini arttıracaklardır.
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TADOC - 11

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı temel sorumlulukları kaçakçılık ile mücadele olan kaçakçılık ile 
mücadele birimlerinde görevli ilk ve orta düzey amir veya memur rütbesinde olan kanun 
uygulayıcı personele yöneliktir.

Bu eğitim programının amacı katılımcıları her türlü kaçakçılık ile mücadele operasyon ve 
soruşturmalarında kanıt elde etmek üzere şahıs, taşıt, bina, iş yeri, mal ve eşyaların güvenli 
ve etkin olarak aranması konusunda gerekli bilgi, kabiliyet ve tutumlarla donatmaktır.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Aramanın gerekli olduğu durumları doğru bir şekilde risk analizi yaparak tespit 
edebilecekler,
Şahıs, taşıt, bina, iş yeri, mal ve eşyaların aranmasında profesyonel, kapsamlı ve 
sistematik araştırma tekniklerini uygulayabilecekler,
Hangi kişi, araç, mal ve eşyanın risk taşıdığına ilişkin profil belirleyebilecekler,
Aramaları, aranacak araç, kişi, mal ve eşyaya yaklaşma ve giriş tekniklerine vurgu 
yaparak planlayabilecek, yönetebilecek ve kontrol edebilecekler ve aramadan önce ve 
sonra bilgilendirme yapabilecekler,
Yaygın zula yöntemlerini öğrenecekler ve zula olarak kullanılabilen boşlukları 
gösterbilecekler,
İnsan sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturabilecek riskleri ve bu tehditleri ortadan 
kaldırabilecek ya da en aza indirecek önlemleri açıklayabilecekler,
İlgili prosedürlere uygun olarak delilleri aramadan sonra kayıt altına alıp muhafaza 
edebileceklerdir.
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TADOC - 11

5 Gün/1 Hafta
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TADOC - 12

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği grubu, havalimanlarında kaçakçılık suçlarıyla mücadele 
birimlerinde görev alan kanun uygulayıcı personel oluşturmaktadır.

Bu programın temel amacı katılımcıların hava alanlarında kaçakçılık ile etkin ve yetkin olarak 
mücadele edebilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları kazandırarak 
desteklemektir.

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Havayoluyla gerçekleşen kaçakçılık trafiği hedeflerini ve rotalarını açıklayabilecek,
Uçuşlarda, yolcularda, kargolarda ve bagajlarda risk analizi ve profillemesi 
yapabilecek,
Şüpheli yolcu davranışlarını seçip, giriş kapısından çıkış kapısına kadar yolcu 
profillemesini yapabilecekler,
Şüpheli yolcularla etkili bir şekilde mülakat ve soruşturma yapabilecekler,
Seyahat bilgilerini inceleyebilecekler,
Yaygın zula yöntemlerini söyleyebilecekler,
Yolcu, bagaj, ürün, eşya ve kargo üzerinde profesyonel, kapsamlı ve sistematik arama 
tekniklerini uygulayabilecekler,
Havaalanlarında arama köpeklerinden hangi durumlarda yararlanabileceklerini 
açıklayabileceklerdir.
Havaalanlarındaki kaçakçılıkta ‘havaalanı suçlarının’ önemini ayırt edebileceklerdir.
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TADOC - 13

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı temel sorumlulukları kaçakçılık ile mücadele olan kaçakçılık ile 
mücadele birimlerinde görevli ilk ve orta düzey amir sınıfı kanun uygulayıcı personele 
yöneliktir.

Bu program, yeterli bilgi ve kapasiteye sahip katılımcılara etkin bir biçimde kaçakçılık 
soruşturmalarını yönetme ve mücadele yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

16 - 20
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Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Örgütlü suç soruşturmaları kapsamında suçun türü, kapsamı ve içeriğine ilişkin bilgi 
ve veri toplama, delillendirme, olası hedeflerin tespiti, operasyon ve delil toplama 
aşamalarında uygulanması gereken Kaçakçılık Suç Soruşturma Sistematiğini 
kavrayabilecekler,
Çeşitli kaçakçılık suçları türlerini ve kaçakçılar tarafından yaygın olarak kullanılan 
yöntemleri açıklayabilecekler,
Kaçakçılık faaliyetlerini tespit etmek adına risk analizi ve profillemesi yapabilecekler,
Kaçakçılık Suçları içerisinde değerlendirilen suç türlerine ilişkin, hukuki tanımlar ve 
düzenlemeleri kavrayacaklar,
Kaçakçılık suçlarında uygulanan özel soruşturma yöntemlerini sıralayabilecekler,
Kaçakçılıkla mücadele soruşturma ve operasyonlarını başarılı bir şekilde 
planlayabilecek, gerçekleştirebilecek ve yürütebilecekler,
Etkili araştırma tekniklerini ve sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerilerini kullanarak 
doğru ve kapsamlı ifadeler alabileceklerdir.
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5 Gün/1 Hafta
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TADOC - 14

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, kendi teşkilatlarında organize 
suçlarla mücadele birimlerinde görev yapan ve temel sorumluluğu “organize suçlarla 
mücadele ve organize suçların soruşturulması olan rütbeli kanun uygulayıcı personel 
oluşturmaktadır. Katılımcıların dikkate değer kanun uygulayıcılık tecrübeleri program için 
öncelik sebebidir.

Bu eğitim programının temel amacı, organize suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun 
uygulayıcıların; yetenek, anlayış, tavır ve davranışlarını geliştirerek topluma kaliteli hizmet 
sunmak amacıyla suç soruşturmalarındaki görevlerini yetkin, etik ilkelere bağlı, kendinden 
emin ve bütünlük içerisinde yapabilmelerini sağlamaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Örgütlü suçu tanımlayabilecek ve organize suç örgütlerinin iztedikleri yöntemleri 
açıklayabilecek,
Organize suç örgütlerinin doğasında yer alan karakteristik özellikleri anlayarak örgütlü 
suç soruşturmalarını ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilecekler,
İstihbarat Döngüsünü açıklayabilecek ve kanun uygulayıcı personelin bilgi 
kaynaklarını özetleyebilecekler,
Teknik ve fiziksel takip içeren uygun soruşturma tekniklerini uygulayabilecek ve tüm 
soruşturma süreci boyunca bu tekniklerini ne zaman ve nerede kullanacakları 
konusunda doğru kararları verebilecekler,
Muhbirleri bir bilgi kaynağı olarak kullanma yeteneklerini gösterebilecekler,
Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere el konulmasına 
yönelik düzenlenen operasyonları başarılı bir şekilde planlayıp yönetebilecekler,
Kesin ve kapsamlı kurumsal standartalara ve adli kurallara uygun ifadeler alabilecekler,
İlgili tüm kanıtları toplayabilecek ve kovuşturma başvurusu için gerekli mahkeme 
dosyalarını uygun bir şekilde hazırlayabileceklerdir.
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5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, kendi teşkilatlarında organize 
suçlarla mücadele birimlerinde görev yapan ve temel sorumluluğu “organize suçlarla 
mücadele ve organize suçların soruşturulması olan rütbeli kanun uygulayıcı personel 
oluşturmaktadır. Katılımcıların dikkate değer kanun uygulayıcılık tecrübeleri program için 
öncelik sebebidir.

Bu eğitim programının temel amacı, organize suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun 
uygulayıcıların; yetenek, anlayış, tavır ve davranışlarını geliştirerek topluma kaliteli hizmet 
sunmak amacıyla suç soruşturmalarındaki görevlerini yetkin, etik ilkelere bağlı, kendinden 
emin ve bütünlük içerisinde yapabilmelerini sağlamaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Örgütlü suçu tanımlayabilecek ve organize suç örgütlerinin iztedikleri yöntemleri 
açıklayabilecek,
Organize suç örgütlerinin doğasında yer alan karakteristik özellikleri anlayarak örgütlü 
suç soruşturmalarını ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilecekler,
İstihbarat Döngüsünü açıklayabilecek ve kanun uygulayıcı personelin bilgi 
kaynaklarını özetleyebilecekler,
Teknik ve fiziksel takip içeren uygun soruşturma tekniklerini uygulayabilecek ve tüm 
soruşturma süreci boyunca bu tekniklerini ne zaman ve nerede kullanacakları 
konusunda doğru kararları verebilecekler,
Muhbirleri bir bilgi kaynağı olarak kullanma yeteneklerini gösterebilecekler,
Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere el konulmasına 
yönelik düzenlenen operasyonları başarılı bir şekilde planlayıp yönetebilecekler,
Kesin ve kapsamlı kurumsal standartalara ve adli kurallara uygun ifadeler alabilecekler,
İlgili tüm kanıtları toplayabilecek ve kovuşturma başvurusu için gerekli mahkeme 
dosyalarını uygun bir şekilde hazırlayabileceklerdir.
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TADOC - 15

10 Gün/2 Hafta

Bu kursun amacı, katılımcı kanun uygulayıcı personelin gizli görevli operasyonlarını 
yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yürütebilmelerini sağlamak amacıyla gerekli bilgi, 
beceri, tutum ve davranışlarla donatmaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında kullanılan gizli görevli 
tekniklerini daha iyi anlayacak ve uygulayabilecekler,
Bir gizli görevli operasyonu başlatmak için gereken önkoşullar ve temel prosedürleri 
açıklayabilecekler,
Bir gizli görevlinin sahip olması gereken yetenekleri kendi tavır ve davranışlarında 
gösterebilecekler,
İstihbarat ve delil toplama tekniklerini doğrudan ve güvenli olarak uygulayabilecekler,
Elde edilen bilgilerin çapraz kontrolünü yapabileceklerdir.
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Bu eğitim programı, ülkelerin kanuni düzenlemelerinde “gizli görevli kullanmaya uygun 
altyapısı bulunan”, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden kurumlarda gizli görevli 
operasyonlarında görev alan veya alacak olan kanun uygulama görevlileri için 
hazırlanmıştır.

Katılımcılar gizli görevli operasyonlarında görevlendirilmeye gönüllü olmalıdır.
Durum değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
Gizli görevli olarak farklı rolleri oynama yeteneğine sahip olmalıdır.
İyi bir hafızaya sahip olmalı, kendine güveni tam, yaratıcı ve mantıklı olmalıdır.
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Bu kursun amacı, katılımcı kanun uygulayıcı personelin gizli görevli operasyonlarını 
yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yürütebilmelerini sağlamak amacıyla gerekli bilgi, 
beceri, tutum ve davranışlarla donatmaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında kullanılan gizli görevli 
tekniklerini daha iyi anlayacak ve uygulayabilecekler,
Bir gizli görevli operasyonu başlatmak için gereken önkoşullar ve temel prosedürleri 
açıklayabilecekler,
Bir gizli görevlinin sahip olması gereken yetenekleri kendi tavır ve davranışlarında 
gösterebilecekler,
İstihbarat ve delil toplama tekniklerini doğrudan ve güvenli olarak uygulayabilecekler,
Elde edilen bilgilerin çapraz kontrolünü yapabileceklerdir.
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Bu eğitim programı, ülkelerin kanuni düzenlemelerinde “gizli görevli kullanmaya uygun 
altyapısı bulunan”, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele eden kurumlarda gizli görevli 
operasyonlarında görev alan veya alacak olan kanun uygulama görevlileri için 
hazırlanmıştır.

Katılımcılar gizli görevli operasyonlarında görevlendirilmeye gönüllü olmalıdır.
Durum değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.
Gizli görevli olarak farklı rolleri oynama yeteneğine sahip olmalıdır.
İyi bir hafızaya sahip olmalı, kendine güveni tam, yaratıcı ve mantıklı olmalıdır.
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TADOC - 16

10 Gün/2 Hafta

Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında hedefteki suç hareketliliğinin gelişmekte olan 
eğilimlerinin, emtia hareketlerinin ve mali ve örgütsel eylemlerinin suç ve istihbarat 
analizini yapmakla görevli ya da görev alacak olan ast ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı 
personele yöneliktir.

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, suçla alakalı verileri analiz etme ve Stratejik 
Değerlendirmeler, Taktiksel Değerlendirmeler, Hedef  Profilleri ve Sorun Profilleri gibi kesin 
ve anlamlı istihbarat verileri elde edebilmeleri için gerekli bilgi, teknik ve becerilerle 
donatmaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Analitik görevleri sırasında ham bilgilerin toplanması ve depolanması için gerekli 
teknikleri uygulayabilecekler,
Analitik görevleri sırasında ihtiyaç duydukları veri tabanlarını etkin olarak kullanıp 
sorgulayabilecekler,
Veri tabanlarını oluşturabilecek, yönetebilecek ve sorgulayabilecekler,
Topladıkları ham verileri etkin metot ve teknikler kullanarak analiz edebilecekler,
Analiz çalışmaları için suçla ilişkili olan unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri 
görsel olarak ifade edebilen tablolar oluşturabilecek, çeşitli teknikleri kullanarak, 
ellerinde bulunan ham ve analize edilmiş verileri sunabilecekler,
Merkezi bir analiz projesi geliştirerek uzak kullanıcılara analiz imkanı sağlayabilecek 
bir sisteminin geliştirilmesi konusunda vizyon, imkan ve kabiliyetlere sahip 
olabilecekler,
Suç soruşturmalarında interneti etkin bir şekilde kullanabilecek ve güncel teknolojik 
gelişmelerin polisiye uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
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Bu eğitim programı kendi teşkilatlarında hedefteki suç hareketliliğinin gelişmekte olan 
eğilimlerinin, emtia hareketlerinin ve mali ve örgütsel eylemlerinin suç ve istihbarat 
analizini yapmakla görevli ya da görev alacak olan ast ve orta seviyedeki kanun uygulayıcı 
personele yöneliktir.

Bu programın temel amacı kanun uygulayıcıları, suçla alakalı verileri analiz etme ve Stratejik 
Değerlendirmeler, Taktiksel Değerlendirmeler, Hedef  Profilleri ve Sorun Profilleri gibi kesin 
ve anlamlı istihbarat verileri elde edebilmeleri için gerekli bilgi, teknik ve becerilerle 
donatmaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;

Analitik görevleri sırasında ham bilgilerin toplanması ve depolanması için gerekli 
teknikleri uygulayabilecekler,
Analitik görevleri sırasında ihtiyaç duydukları veri tabanlarını etkin olarak kullanıp 
sorgulayabilecekler,
Veri tabanlarını oluşturabilecek, yönetebilecek ve sorgulayabilecekler,
Topladıkları ham verileri etkin metot ve teknikler kullanarak analiz edebilecekler,
Analiz çalışmaları için suçla ilişkili olan unsurlar ve bu unsurlar arasındaki ilişkileri 
görsel olarak ifade edebilen tablolar oluşturabilecek, çeşitli teknikleri kullanarak, 
ellerinde bulunan ham ve analize edilmiş verileri sunabilecekler,
Merkezi bir analiz projesi geliştirerek uzak kullanıcılara analiz imkanı sağlayabilecek 
bir sisteminin geliştirilmesi konusunda vizyon, imkan ve kabiliyetlere sahip 
olabilecekler,
Suç soruşturmalarında interneti etkin bir şekilde kullanabilecek ve güncel teknolojik 
gelişmelerin polisiye uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
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TADOC - 17

5 Gün/1 Hafta

Bu eğitim programı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerindeki görevlerine 
yeni başlamış, alt ve orta kademedeki kanun uygulayıcılar için düzenlenmektedir.

Bu program, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli kanun 
uygulayıcıların suç ve suçla mücadelede; yetki ve sorumluluklarını öğrenerek, yetenek, 
anlayış, tavır ve davranışlarını geliştirerek topluma kaliteli hizmet sunmak amacıyla, suç 
soruşturmalarındaki görevlerini yetkin, etik ilkelerine bağlı, kendinden emin ve bütünlük 
içerisinde yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;
Bilginin ve elde edilen istihbaratın yönü, toplanması, karşılaştırmalı olarak okunması, 
değerlendirilmesi ve analizinde istihbarat döngüsü kurabilecekler, bilgi ve istihbarat 
toplarken kullanabilecekleri farklı tür ekipmanları belirtecek, 
Bilgi toplarken ve istihbarat oluştururken onaylanmış prosedür ve yasalar çerçevesinde 
güvenilir etik değerlere bağlı ve etkin bir şekilde muhbir seçme, yetiştirme ve kullanma 
becerisi gösterebilecekler,
İlgili kanun ve usulleri araştırabilme; esnek ve etik değerlere saygılı bir şekilde 
sistematik uygulayabilme becerisi göstereceklerdir.
İnsanlar, örgütler, araçlar ve gemiler vb. dahil olduğu olay ve suçlarla ilgili genel 
soruşturmalar yaparken, kabul edilen usul ve yasalar çerçevesinde, ilgili bilgileri 
edinmek ve mağdur, tanık, şüpheli ve delilleri belirleyebilmek için uygun teknik ve 
yaklaşımları sistemli, adil ve etik kurallara uygun olarak uygulayabilme becerisi 
gösterebilecekler,
Mağdur, tanık, şüpheli ve delilleri tanımlama adına sistematik, adil ve etik teknikleri 
uygulama kabiliyeti gösterecekler,
Uluslararası platformda organize suç kriterlerini açıklayabilecek, organize suç 
örgütlerinin faaliyetleri ile örgüt elemanlarının ortaya çıkarılmasında ulusal ve 
uluslararası düzeyde kabul edilen mücadele yöntemlerini kavrayabilecekler,
Her türlü sahtecilik, kalpazanlık ve dolandırıcılıkla etkin mücadele edebilmek için, bu 
suçların işleniş türleri ile yasa ve politikanın delil ve usullerle ilgili gereklerine uygun 
olarak suç soruşturmalarının yapılış şekillerini kavrayabilecekler,
Mağdurlar, tanıklar ve şüphelilerle görüşürken yasa ve politikanın delil ve usullerle 
ilgili gereklerine uygun olarak; adil, etik değerlere ve insan hakları ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlı doğru ve kapsamlı ifadeler alabilecekler,
Kuruluş politikası usuller ve yasalar çerçevesinde; etik değerlere saygılı ve güvenli bir 
tutumla operasyonları planlayıp organize edebilme becerisi gösterecekler,
Görevleri sırasında usul ve yasalara bağlı olarak ve ilgili kurallar çerçevesinde; şahıslar, 
eşyalar, mülk ve araçları, fayda ve etkinliği arttıracak bir hassasiyetle gerektiği şekilde 
araştırabilecekler,
Görevleri sırasında ilgili kuruluşa ait ve adli gereklilikler ile standartlara tam olarak 
uyacak şekilde dosyaları zamanında profesyonelce ve doğru olarak 
hazırlayabileceklerdir.
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Bu eğitim programı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerindeki görevlerine 
yeni başlamış, alt ve orta kademedeki kanun uygulayıcılar için düzenlenmektedir.

Bu program, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli kanun 
uygulayıcıların suç ve suçla mücadelede; yetki ve sorumluluklarını öğrenerek, yetenek, 
anlayış, tavır ve davranışlarını geliştirerek topluma kaliteli hizmet sunmak amacıyla, suç 
soruşturmalarındaki görevlerini yetkin, etik ilkelerine bağlı, kendinden emin ve bütünlük 
içerisinde yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;
Bilginin ve elde edilen istihbaratın yönü, toplanması, karşılaştırmalı olarak okunması, 
değerlendirilmesi ve analizinde istihbarat döngüsü kurabilecekler, bilgi ve istihbarat 
toplarken kullanabilecekleri farklı tür ekipmanları belirtecek, 
Bilgi toplarken ve istihbarat oluştururken onaylanmış prosedür ve yasalar çerçevesinde 
güvenilir etik değerlere bağlı ve etkin bir şekilde muhbir seçme, yetiştirme ve kullanma 
becerisi gösterebilecekler,
İlgili kanun ve usulleri araştırabilme; esnek ve etik değerlere saygılı bir şekilde 
sistematik uygulayabilme becerisi göstereceklerdir.
İnsanlar, örgütler, araçlar ve gemiler vb. dahil olduğu olay ve suçlarla ilgili genel 
soruşturmalar yaparken, kabul edilen usul ve yasalar çerçevesinde, ilgili bilgileri 
edinmek ve mağdur, tanık, şüpheli ve delilleri belirleyebilmek için uygun teknik ve 
yaklaşımları sistemli, adil ve etik kurallara uygun olarak uygulayabilme becerisi 
gösterebilecekler,
Mağdur, tanık, şüpheli ve delilleri tanımlama adına sistematik, adil ve etik teknikleri 
uygulama kabiliyeti gösterecekler,
Uluslararası platformda organize suç kriterlerini açıklayabilecek, organize suç 
örgütlerinin faaliyetleri ile örgüt elemanlarının ortaya çıkarılmasında ulusal ve 
uluslararası düzeyde kabul edilen mücadele yöntemlerini kavrayabilecekler,
Her türlü sahtecilik, kalpazanlık ve dolandırıcılıkla etkin mücadele edebilmek için, bu 
suçların işleniş türleri ile yasa ve politikanın delil ve usullerle ilgili gereklerine uygun 
olarak suç soruşturmalarının yapılış şekillerini kavrayabilecekler,
Mağdurlar, tanıklar ve şüphelilerle görüşürken yasa ve politikanın delil ve usullerle 
ilgili gereklerine uygun olarak; adil, etik değerlere ve insan hakları ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlı doğru ve kapsamlı ifadeler alabilecekler,
Kuruluş politikası usuller ve yasalar çerçevesinde; etik değerlere saygılı ve güvenli bir 
tutumla operasyonları planlayıp organize edebilme becerisi gösterecekler,
Görevleri sırasında usul ve yasalara bağlı olarak ve ilgili kurallar çerçevesinde; şahıslar, 
eşyalar, mülk ve araçları, fayda ve etkinliği arttıracak bir hassasiyetle gerektiği şekilde 
araştırabilecekler,
Görevleri sırasında ilgili kuruluşa ait ve adli gereklilikler ile standartlara tam olarak 
uyacak şekilde dosyaları zamanında profesyonelce ve doğru olarak 
hazırlayabileceklerdir.
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10 Gün/2 Hafta

Bu eğitim programının hitap ettiği katılımcı grubunu, kendi teşkilatlarında Organize 
Suçlarla Mücadele birimlerinde görev yapan ve temel sorumluluğu “organize suçlarla 
mücadele ve organize suçların soruşturulması olan orta ve üst düzey rütbeli kanun 
uygulayıcı personel oluşturmaktadır.

Bu eğitim programının temel amacı, Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli 
sorumluluk sahibi rütbeli kanun uygulayıcıların; yetenek, anlayış, tavır ve davranışlarını 
geliştirerek topluma kaliteli hizmet sunmak amacıyla suç soruşturmalarındaki görevlerini 
yetkin, etik ilkelere bağlı, kendinden emin ve bütünlük içerisinde yapabilmelerini 
sağlamaktır.

Bu eğitim programının tamamlanmasıyla katılımcılar;
Örgütlü suçu tanımlayabilecek ve organize suç örgütlerinin izledikleri yöntemleri 
açıklayabilecek,
Organize suç örgütlerinin doğasında yer alan karakteristik özellikleri anlayarak örgütlü 
suç soruşturmalarını ve operasyonları etkin bir şekilde yönetebilecekler,
Uyuşturucu suçları ve organize suçlar arasındaki bağlantıyı anlayıp açıklayabilecekler,
İstihbarat Döngüsünü açıklayabilecek, istihbarat ve delil toplama tekniklerini 
doğrudan ve güvenli olarak uygulayabilecek ve kanun uygulayıcı personelin bilgi 
kaynaklarını özetleyebilecekler,
Teknik ve fiziksel takip içeren uygun soruşturma tekniklerini uygulayabilecek ve tüm 
soruşturma süreci boyunca bu tekniklerini ne zaman ve nerede kullanacakları 
konusunda doğru kararları verebilecekler,
Şüphelilerin yakalanması ve suç faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlere el konulmasına 
yönelik düzenlenen operasyonları başarılı bir şekilde planlayıp yönetebilecekler,
Etkili yaya ve araç takip uygulamaları ve prensiplerini tanımlayabilecekler,
Takip sonuçlarını kaydetmeyi ve delil zincirini korumak için gerekli olan bütünlüğü 
sağlayabilecekler,
Kurumsal standartlara ve adli kurallara uygun olarak kesin ve kapsamlı ifade 
alabilecekler,
Soruşturma esnasında insan hakları açısından gerekli düşünce ve hassasiyeti 
gösterebilecekler,
Maiyetlerindekilerle yetki paylaşımında bulunabilecek, onları motive edip ilham 
verebileceklerdir.
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Bu eğitim programı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinde, ev ve iş yeri 
aramalarında görev alacak olan operasyon ekiplerinin alt ve orta kademedeki kanun 
uygulayıcı personeli için düzenlenmektedir.

Bu programın amacı; katılımcılara suç soruşturmaları kapsamında ev ve iş yeri aramalarında 
suçlu ve suç unsurlarını ele geçirme görevlerini etkin bir biçimde yönetmeleri için gerekli 
bilgi, birikim ve yetenekleri kazandırmaktır. 

Bu programın tamamlanmasıyla katılımcılar;

Ev ve iş yeri aramalarında hukuki prosedürleri ve etik ilkeleri uygulayabilecek,
Ev ve iş yeri aramaları öncesinde gerçekleştirilen hazırlık faaliyetleri (keşif, operasyon 
planı ve uygulaması) hakkında bilgi sahibi olabilecek,
Ev ve iş yeri aramalarında görevli personel ile eş zamanlı ve koordine bir şekilde 
hareket etmeyi öğrenebilecek,
Ev ve iş yeri girişlerinde uygulanması gereken güvenlik tedbirlerini kavrayabilecek,
Ele geçirilen delilleri doğru şekilde muhafaza edebilecek,
Ev ve iş yeri aramalarında gerekli olan teknik araç, gereç ve ekipmanları 
kullanabilecek, 
Ev ve iş yerlerinde bulunan yaygın zula alanlarını öğrenerek farkındalık kazanabilecek,
Eşya ve üst araması yöntemlerini öğrenebileceklerdir.
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