İSTANBUL KONFERANSI SUNUM METNİ

Çok teşekkür ediyorum sayın Başkan,
Öncelikle kendimi tanıtayım; EGM, KOM Daire Başkanlığı Narkotik Suçlarla
Mücadele şube müdürlüğünde Görevli Başkomiser Adnan ÖZCAN,
Sunumuma başlamadan önce, böylesine seçkin katılımcıların bir araya getirildiği
önemli bir organizasyonda, ülkemizin uyuşturucuyla mücadele politikası hakkında birkaç söz
söyleme fırsatı bize verildiği için bu organizasyonu düzenleyen tüm yetkililere teşekkür etmek
isterim.

1.SLAYT
Ülkemiz sınır aşan örgütlü suçlardan biri olan uyuşturucu madde kaçakçılığının tüm
boyutlarından (üretim, kaçakçılık, kullanım ve tedavi) az veya çok etkilenmektedir.
Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığının arz boyutuyla ilgili mücadele faaliyetleri
Başbakanlığı bağlı Gümrük Müsteşarlığı ile İçişleri Bakanlığımıza bağlı Jandarma Genel
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından
yürütülmektedir.
Gümrük Müsteşarlığı gümrük kapılarında, Jandarma Genel Komutanlığı kırsal
kesimde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karasularımızda ve Emniyet Genel Müdürlüğü şehir ve
ilçe merkezlerinde mücadele faaliyetlerini sürdürmektedir. Uyuşturucu madde kaçakçılığının
arz boyutuyla mücadele eden bu kurumlarımız arasında çok iyi derecede işbirliği ve
koordinasyon bulunmaktadır.
2. SLAYT
Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele eden ana operasyonel
birimlerimizden birini Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı (KOM Daire Başkanlığı) oluşturmaktadır..
KOM Daire Başkanlığı merkezde ve ülkemizin 81 İli ile 31 İlçesinde bulunan toplam
4729 personel ile görev sahasına giren alanlarda mücadele faaliyetlerini başarılı bir şekilde
sürdürmektedir.
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3. ve 4. SLAYT
KOM Daire Başkanlığının görevler alanına;
Uyuşturucu Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve
Bilişim Suçlarıyla Mücadele konuları girmektedir. .
5.SLAYT
Öncelikle ülkemizin uyuşturucu madde kaçakçılığı trafiği bakımından konumunu
belirtelim. Ülkemiz içerisinde bulunduğu coğrafi konumu gereği Güneybatı Asya kaynaklı
afyon ve türevi uyuşturucu maddeler bakımından transit, Avrupa kaynaklı sentetik uyuşturucu
maddeler bakımından ise hem transit hem de hedef konumdadır.

6. SLAYT
Ülkemizin bulunduğu bölgede meydana gelen en önemli uyuşturucu madde
kaçakçılığı olaylarından birisini Güneybatı Asya kaynaklı afyon ve türevi uyuşturucu
maddeler oluşturmaktadır.
Dünyadaki yasadışı afyon ve türevi uyuşturucu maddelerin %89’u Afganistan’da
üretilmekte ve bu bölgede üretilen bu uyuşturucu maddeler dünyanın birçok yerine
uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonları tarafından değişik güzergah ve yöntemler
kullanılmak suretiyle gönderilmektedir.
Ülkemizin bulunduğu bölgede meydana gelen afyon ve türevi uyuşturucu maddelerin
kaçakçılık güzergahlarının Balkan Rotası, Kuzey Karadeniz Rotası ve Doğu Akdeniz Rotası
şeklinde biçimlendiği görülmektedir.
7. SLAYT
Balkan rotası üzerinde bulunan ülkemiz, güzergahta bulunan diğer ülkeler gibi transit
konumda olmasına rağmen bu rota üzerinde bulunan diğer ülkeler tarafından yakalanan
toplam eroinin, 2003 yılında %46,3’nü, 2004 yılında %57’sini ve 2005 yılında %52,6sını tek
başına yakalamıştır. Buradan da şu sonuca çıkarmak haklı bir değerlendirme olacaktır.
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Ülkemizin, göstermiş olduğu gayret sonucu elde ettiği eroin maddesi ile mücadeledeki bu
başarı aslında Hedef konumda bulunan Avrupa Ülkeleri için de tam anlamıyla bir ARZ
AZALTIMI olarak görülmelidir.
Ayrıca bu tablo daha da derinlemesine incelendiğinde karşımıza cevaplanması zor bir
soru çıkmaktadır. Bakıldığında eroin maddesi kaynağından itibaren güzergah boyunca
mücadeleci kuvvetler tarafından yakalanmaktadır. Afganistan’da yakalanan miktara karşılık
İran’da daha fazla eroin ele geçirilmekte, Türkiye’de ise İran’a oranla daha çok eroin
yakalaması gerçekleşmektedir. Kaynaktan hedefe doğru güzergah ülkeleri üzerinde görülen
bu seyir aynı şekilde kokain maddesi bakımından da geçerlidir (Kaynak Kolombiya,
Güzergah Meksika ve Hedef ABD olarak değerlendirildiğinde.) Ancak eroin maddesi
bakımından bu durum Türkiye’den sonra açıklanamaz bir hal almaktadır. Türkiye’nin
Avrupa’ya açıldığı kapılar belli olduğu halde Türkiye’ye sınır olan ve diğer yakın Balkan
Rotası üzerinde bulunan Ülkelerdeki yakalama ve daha da ötesi hedef konumunda bulunan
Avrupa ülkelerindeki yakalamalar Ülkemiz yakalamalarıyla kıyaslanmayacak kadar azdır.
Ülkemizde ele geçirilemeyen eroinin ülkemizi terk etmesinden sonra neden yoğun olarak
yakalanmıyor olması üzerinde çok çalışılması gereken bir konu olarak değerlendirilmelidir.
8. SLAYT
Eroin yakalamasıyla ilgili olarak ülkemizin durumunu dünya genelinde ortaya koymak
üzere yaptığımız bu slaytta görüldüğü gibi ülkemiz 2005 yılında gerçekleştirmiş olduğu 8195
kilogramlık eroin yakalamasıyla, dünya’da Çin’den sonra en fazla eroin maddesi yakalayan
ülke olmuştur.
9. SLAYT
Diğer taraftan ülkemizin tek başına yakaladığı eroin maddesi ile AB üyesi ülkelerin
toplam eroin maddesi yakalamalarının son 10 yıllık seyrine bakıldığında; ülkemizin 2004 ve
2005 yıllarında yakalamış olduğu eroin maddesi miktarı AB üyesi ülkelerin hemen hemen
tamamına eşit bir durumdadır.
Ülkemiz tarafından 2006 yılında 10.3 ton eroin maddesi ele geçirildiği göz önüne
alındığında ve AB üyesi ülkelerin 2006 yılında toplam eroin maddesi yakalamaları ortaya
çıktığında tablo daha da netleşecektir. Dolayısıyla 2006 yılında ülkemizde gerçekleştirilen
rekor miktarda eroin yakalaması, ülkemizin Balkan Rotasındaki konumuna çok daha objektif
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bir gözle bakılması ve mücadele bakımından da farkının görülmesi gerçeğini ortaya
koyacaktır. Ayrıca nihai varış noktasında bulunan bir çok AB ülkesinin hedef, ülkemizin ise
transit konumda olmasına rağmen, ülkemizin bu şekilde yüksek miktarda yakalama yapabilme
nedenlerini ileriki slaytlarda ifade etmeye çalışacağım.
10. SLAYT
Ülkemizde, gerek yurtiçinde gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren suç
organizasyonlarına

karşı gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası operasyonlar; Türk suç

örgütlerinin, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda gibi
gördüğünüz tüm bu ülkelerde faaliyet gösteren organize suç örgütleri ile bağlantılı olduklarını
göstermiştir.
11. SLAYT
Türk uyuşturucu organizasyonlarının niçin bu ülkelerle bağlantıları oldukları
araştırıldığında ise;
•

Tarihi bağlardan dolayı bu ülkelerde azımsanmayacak kadar TÜRK nüfusu
bulunduğu,

•

Bu Türk nüfusun, bu ülkelerde yerleşik vaziyette o ülke vatandaşı olduğu ve dilini
konuşabilme gibi avantajlara sahip olduğu,

•

Eroin temini konusunda diğer ülke gruplarının Türk gruplarından talepte bulunarak
teşvik ettiği ve eroinin yoğunlukla İran’dan ve bu ülkedeki guruplardan temin edildiği,

•

Avrupa'daki eroin maddesine olan devamlı talebin arzı da sürekli olarak canlı tuttuğu
tespit edilmiştir.

12. SLAYT
Ülkemiz tarafından Kuzey Karadeniz Rotasının da en az Balkan Rotası kadar eroin
kaçakçılığı yapan organizasyonlar tarafından kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bu bölgedeki
ülkelerle yapılan uluslar arası operasyonlar ve işbirliği göstermiştir ki; Kuzey Karadeniz
Rotası üzerinden gerçekleştirilen eroin maddesi kaçakçılığı artarak devam etmektedir. Ancak
bu rota üzerinde bulunan ülkelerde gerçekleştirilen eroin yakalamaları hala çok az miktarda
seyretmektedir. Bölge ülkelerinin bu konu üzerinde hassasiyetle durmaları ve gerekli
tedbirleri zaman kaybetmeksizin almaları çok büyük önem taşımaktadır.
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13. SLAYT
Yine aynı şekilde dünyanın değişik bölgelerinde bir çok uyuşturucu madde, yüklü
miktarlarda gemilerde yakalanırken, bölgemizden geçen Doğu Akdeniz Rotası üzerinde uzun
süredir her hangi bir eroin yakalaması olmaması da derinlemesine incelenmesi gereken diğer
bir konudur. Bu noktada bir değerlendirme yapmama izin verin lütfen;
Eroin maddesi bakımından Balkan Rotasının öne çıkmasındaki en büyük sebebin, ülkemizde
ele geçirilen çok yüksek miktardaki eroin maddesinden kaynaklandığını biliyoruz. Aslına
bakılırsa bu durumun, zaman zaman,

ülkemiz için uluslar arası alanda bir dez avantaj

yarattığının da farkındayız. Ancak, doğru olanın, ülkemizin de Balkan Rotası üzerinde
bulunan diğer tüm transit ülkeler gibi transit bir ülke olarak değerlendirilmesi gerektiği, bazı
uluslararası raporlarda ifade gibi ülkemizin eroin maddesinin Avrupa’ya çıkış noktası
olmadığı veya eroin rafine edilen bir merkez hiç olmadığının bu çeşit değerlendirmeler yapan
ülke veya kurumlarca iyice anlaşılması gerektiği ve bununla beraber eroin konusunda diğer
alternatif rotalar üzerinde önemle durulması gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
14. SLAYT
Ayrıca dünyada gerçekleşen yasadışı afyon ekiminden ortama 600-650 ton eroin
maddesi üretildiği ve bu eroin maddesinin yaklaşık 70 tonluk kısmının dünyanın değişik
bölgelerinde ele geçirildiği göz önünde bulundurulduğunda, güvenlik birimleri tarafından
yakalanamayan geri kalan 530-580 ton eroin maddesinin nerede olduğu ya da bu eroin
maddesine ne olduğu konusunda herhangi bir bilgimiz mevcut değildir.
15. ve 16. SLAYT
Daha öncede ifade ettiğim gibi Güneybatı Asya kaynaklı afyon ve türevi uyuşturucu
maddelerin kaçakçılığında Balkan Rotası üzerinde bulunan ülkemiz tarafından son üç yılda
gerçekleştirilen eroin maddesi yakalamalarında önemli artışlar olmuştur. Nitekim 2006
yılında tarihi bir rekor kırılarak 10.3 ton eroin maddesi yakalanmıştır.
Balkan Rotası üzerinde sadece ülkemizde bu denli yüksek miktarlı eroin maddesi
yakalamasının bize göre belli sebepleri vardır.Ancak, bu yakalama miktarını sadece
Afganistan’daki yasadışı afyon üretim miktarındaki artışa bağlamak, ülkemiz adına haksız bir
değerlendirme olur. Çünkü eroin yakalamalarındaki bu artışın sadece ülkemizde olmasının
çok daha değişik sebepleri vardır. Bu sebepleri birazdan anlatacağım.
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Ayrıca yakalamaların yüksekliğine bakarak bir uyuşturucu rotasının aktif olduğunu
düşünmek bizi büyük yanılgılara götürecektir. Aynı şekilde yakalama miktarının düşük veya
hiç olmadığı yerlerde de o rotanın aktif olmadığını söylemekte bir yanılgıdır.
17. SLAYT
Ülkemiz uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelesini “2006–2012 Yılları Arası için
geçerli olan Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve
Strateji Belgesi” çerçevesinde belirlemektedir.
Buna göre bu tabloda gördükleriniz mücadele politikamızı oluşturmakla beraber, arz azatlımı,
talep azatlımı ve uluslar arası işbirliği esas önceliklerimiz arasındadır.
18. SLAYT
Ülkemizin, uyuşturucuyla mücadeleye verdiği öneme binaen
•

Örgütlü suçlarla mücadelede KOM Birimlerinin teknik kapasitesi ülke genelinde eşit
seviyeye getirilmiştir.

•

Suçluların bulunduğu
başlanılmıştır.

•

Örgütlü suçlara karışan şahıslara ait tüm bilgileri (kimlik bilgileri, resim, olay bilgileri,
tahkikat evrakları vb.) dijital ortama aktarmıştır.

noktaların tespiti

amacıyla

dijital

harita

kullanmaya

19. SLAYT
Diğer teknik alt yapı yatırımları gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede
•

Suç istihbarat analizi programlarını kullanıma geçirilmiş ve analiz çalışmaları
yapılmaya başlanmıştır.

•

Operasyonlarda kullanılan insanlı ve insansız obzervasyon araçlarına, kameralı takip
sistemlerine ve uzaktan dinleme sistemlerine yatırımlar yapılmıştır.

20. SLAYT
•

Örgütlü suçlarla mücadele eden personelimize yönelik, TADOC’ta ulusal ve
uluslararası modern soruşturma yöntem ve teknikleri konusunda eğitim programları
düzenlemektedir.

21. SLAYT
•

Ülkemizin uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı kararlı mücadelesini gösteren diğer
bir ölçü de 2006 yılında harcanan 90 milyon dolarlık kaynaktır.

6

22. SLAYT
Ülkemiz
gerekliliğine

uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele de uluslararası işbirliğinin
inanmaktadır.

Ülkemizin

uluslar

arası

işbirliği

anlayışı
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temele

dayanmaktadır.Bunlar; Bilgi Paylaşımı, Operasyonel İşbirliği ve Kontrollü Teslimat
uygulamalarıdır.
23. SLAYT
2005 yılında 21 ülkeden gelen 1547 bilgi talebine, 2006 yılında ise 23 ülkeden gelen
1371 bilgi talebine gerekli araştırmalar yapılmak suretiyle geri dönüşümde bulunulmuştur. Bu
karşılıklı bilgi alışverişinin bir neticesi olarak;
24. SLAYT
2005 yılında Hollanda, Almanya, İspanya, ABD, Bulgaristan, Lübnan ve Suudi
Arabistan ile 2006 yılında ise ABD, Almanya, Bulgaristan, Danimarka, Gürcistan, Hollanda,
İngiltere, İtalya ve Ukrayna ile operasyonel seviyede işbirliği gerçekleştirmiş ve tabloda
gördüğünüz yakalamalar elde edilmiştir.
25. SLAYT
Ayrıca, uyuşturucu maddelerin nihai hedefini ve organize suç örgütü üyelerini tespit
etmek ve organizasyonu tamamen ortadan kaldırmak amacıyla etkili bir şekilde ulusal ve
uluslar arası seviyede, 1988 BM Sözleşmesiyle tavsiye edilen, kontrollü teslimat
uygulamalarını gerçekleştirmektedir.
Kontrollü teslimat uygulamasına ilişkin yasal mevzuatın yürürlüğe girdiği 1997
yılından 2006 yılı sonuna kadar, 69’u yurtdışı olmak üzere 118 adet kontrollü teslimat
uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar sonucu ele geçirilen çok miktarda uyuşturucu
maddenin yanı sıra çok sayıdaki organize suç örgütleri çökertilmiştir.
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26. ve 27. SLAYT
Ülkemiz için en az eroin maddesi kadar önemli olan diğer bir uyuşturucu madde türü
de sentetik uyuşturucu maddelerdir. Sentetik uyuşturucu maddeler ülkemize Avrupa
ülkelerinden gelmektedir. Ülkemiz ecstacy bakımından hedef, Amfetamin maddesi
bakımından ise transit konumdadır. Amfetamin, Doğu Avrupa ülkelerinden ülkemize
gelmekte ve ülkemiz üzerinden Ortadoğu ve Arap ülkelerine gitmektedir. Bu nedenle, bu
alanda faaliyet gösteren uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının ortaya çıkartmak
için, Bizim eroin maddesinin kaçakçılığı konusunda göstermiş olduğumuz anlayış ve yakın
işbirliğini aynı kararlılıkla Avrupa ülkelerinden ve amfetamin kaçakçılığının hedefi
konumundaki ülkelerden beklemekteyiz.
28. SLAYT
Yıllara göre ecstasy maddesinin ülkemizde yakalandığı il sayısına bakıldığında; 2002
yılında 14 ilde, 2003 yılında 21 ilde, 2004 yılında 42 ilde, 2005 yılında 50 ilde ve 2006
yılında 65 ilde yakalandığı görülmektedir. Bu durum, ülkemizde ecstasy maddesi kullanımı ve
kaçakçılığının

her

geçen

yıl

hızlı

bir

şekilde

arttığının

bir

göstergesi

olarak

değerlendirilmektedir.
29 . SLAYT
Ülkemiz, hem ulusal hem de uluslar arası alanda faaliyet gösteren uyuşturucu madde
kaçakçılığı organizasyonlarının ortadan kaldırılmasına yönelik göstermiş olduğu başarılı
mücadelesini aynı kararlılıkla ülkemiz gençliğini uyuşturucu kullanımına yönelten ülke içi
uyuşturucu şebekelerine karşı da sürdürmektedir. Ülkemiz tarafından 2005 yılında alınan
stratejik karar doğrultusunda uyuşturucu ile mücadeleyi ülke geneline yayma politikası
benimsenmiş ve bunun neticesi olarak;
2005 yılında 10 ilimizde ülke içi uyuşturucu şebekelerine (sokak satıcılarına) yönelik
gerçekleştirilen 36 ayrı planlı operasyonda 450 şahıs yakalanırken, 2006 yılında 54 ilimizde
gerçekleştirilen 200 adet planlı operasyonda 2978 şahıs yakalanmıştır.
30. SLAYT
Uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda uluslar arası işbirliğine gönülden inanmaktayız
ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz. Bununla birlikte uluslar arası arenadan bir takım
beklentilerimizin olduğunu ifade etmeliyim.
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31. SLAYT
•

Afganistan ve çevresindeki ülkelerde özel ve somut önlemler hayata geçirilmelidir. Bu
bölgedeki ülkelerin mücadele kapasiteleri artırılmalı ve uluslararası işbirliğine teşvik
edilmelidir.

•

Eroin akışı bakımından Kuzey Karadeniz Rotası ile Balkan Rotası eşit
değerlendirilmelidir. Avrupa ülkeleri Kuzey Karadeniz Rotasının arz ettiği önemi göz
ardı etmemelidir.

•

Doğu Akdeniz Rotasının da alternatif bir rota olduğu unutulmamalı ve üzerinde yeteri
kadar çalışma yapılmalı, istihbari bilgiler toplanmalıdır.

•

Sentetik uyuşturucular bakımından kaynak olan Avrupa ülkeleri, ülkemiz için ciddi
tehdit oluşturan bu maddeler bakımından arz azaltıcı tedbirlerini kararlılıkla
uygulamalıdır.

32. SLAYT
•

Avrupa ülkeleri eroin maddesi bakımından nasıl mağdur durumda ise aynı
mağduriyetin sentetik uyuşturucular bakımından ülkemiz ve Ortadoğu ülkeleri için
geçerli olduğu unutulmamalıdır.

•

Uyuşturucu ile mücadelede madde bazında ayrım yapmaksızın mücadele anlayışı
benimsenmelidir.

•

Ülkelerle ilgili yapılacak değerlendirmeler somut bilgilere dayanmalı ve uyuşturucu
ile mücadelede siyasi ve politik yaklaşımlardan şiddetle kaçınılmalıdır.ülkeler bilgi
paylaşımını eksiksiz ve zamanında yapmalıdır..

•

Arz boyutu ile birlikte talep boyutuyla yapılacak mücadelenin de çok önemli olduğu
unutulmamalıdır.

Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim!!!!
(KMK-5607, 3/2007)
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