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Bakan Sunuşu

İ

İdris Naim ŞAHİN
İçişleri Bakanı

çişleri Bakanlığı olarak her türlü organize
suç örgütünün ortaya çıkarılması ve bunlarla
kararlı bir şekilde mücadele edilmesi en
önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bütün
gayret ve çalışmalarımız; şeffaf, demokratik ve huzurlu
bir toplum yapısının tesis edilmesidir. Bu doğrultuda,
organize suçlarla mücadeleyi sistematik ve etkin
kılmak için ilgili birimlerin katılımıyla “Organize Suçlarla
Mücadele Ulusal Strateji Belgesi” güncellenmiş, söz
konusu strateji belgesinin uygulanmasına ilişkin
eylem planı hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.
Organize suç örgütlerine yönelik planlı operasyonlarda,
toplumsal huzuru bozan suç örgütleri etkisiz hâle
getirilmiş, halkımızın devlete olan güveni pekiştirilmiştir.
İşleniş yöntemleri ve çeşitliliği ile ülkelerin ticari
faaliyetlerini ve ekonomik gelişimini olumsuz yönde
etkileyen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla koordineli olarak önemli operasyonlar
gerçekleştirilmiştir.
Organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında,
uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütleriyle
mücadeleye özel bir önem ve öncelik verilmektedir.
Aynı zamanda gençlerimizi uyuşturucu kullanımına
yönelten uyuşturucu sokak şebekelerine karşı da özel
mücadele yöntemleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır.
Yapılan yasal düzenlemeler, ihtisaslaşma, kapsamlı
ve yoğun eğitim programları, özverili çalışmalar, ilgili
kurumlarla ulusal diğer ülke ve kuruluşlarla uluslararası
seviyede yapılan müşterek çalışmalar ve işbirliği
neticesinde, Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık
ve organize suçlarla mücadeledeki etkinliği 2011 yılında
artarak devam etmiştir. Türkiye’nin bu alandaki kararlı
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İdris Naim ŞAHİN
İçişleri Bakanı
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Emniyet Genel Müdürü

açakçılık ve organize suçlar, diğer suçlara
nazaran sayıca az olsa da, topluma
yönelttiği tehlike bakımından çok daha
büyük maliyet ve olumsuzluklara yol
açmaktadır. Suç örgütlerinde, paraya ve güce ulaşmak
için her yolu meşru sayan bir anlayış bulunmaktadır.
Hukuk devletine ve kanun hâkimiyetine meydan
okuyan bu anlayış, toplumun huzur ve güvenliğini
tehdit ederken bireylerin can ve mal emniyetini hiçe
saymakta, toplumun devlete olan itimadını ve geleceğe
olan ümidini aşındırmaktadır.
Bu tür kanunsuz menfaat oluşumlarına karşı her türlü
önleyici tedbiri almak, polis olarak bizim öncelikli
vazifemizdir. Bu vazifeyi hakkıyla icra ederken, yetki
ve sorumluluk sınırları içinde suç oluşumlarının üzerine
sarsılmaz bir kararlılık ve görev bilinciyle gidilmektedir.
Son yıllarda kendini her açıdan yenileyen ve geliştiren
Teşkilatımız, yetişmiş insan gücüyle, ileri teknolojiyi
günlük işlerine hızla adapte etmesiyle ve profesyonel
polislik anlayışıyla her açıdan örnek bir dinamizm ve
verimlilik içinde vazifesini yapmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadelede (KOM) Birimlerimizin büyük başarılara
imza atması asla tesadüf değildir. 1999 yılında ceza
usul hukukumuza dâhil olan özel soruşturma teknikleri,
suç örgütlerini deşifre etmede ve suç dünyasındaki
gizli çıkar ilişkilerini ortaya çıkarmada bize çok önemli
kabiliyetler sunmuştur. Herhangi bir suç oluşumunu
kuran ya da kurma niyetinde olanların artık çok daha
fazla riski göze almak zorunda kaldığı açıktır.
Bu başarı grafiğinin yakalanmasında, kaçakçılık ve organize suçla mücadelenin ayrı bir uzmanlık dalı olarak
kabul edilmesinin, bu alandaki teknik ve teknolojiye
önem verilmesinin ve personel eğitiminde ulusal ve
uluslararası alanda rekorlara imza atılmasının büyük bir
rolü bulunmaktadır. Devletimizin bu alana verdiği öncelik, toplumun huzur ve güvenliğine yapılan en kalıcı
yatırım olarak kendini göstermektedir.
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Organize suçla mücadelede yaşanan
profesyonelleşme süreci, 2007 yılında
Başbakanlık Makamı’nın onayıyla yürürlüğe giren Organize Suçla Mücadele
Ulusal Strateji Belgesi’yle yeni ve bütüncül bir perspektif kazanmıştır. Bu belgeyi, 2010 yılında kabul edilen güncel
hali ve eylem planı takip etmiş, böylece
Türkiye’nin organize suçlarla mücadeledeki bilgi ve tecrübesi, ulusal hedefler
etrafında birleştirilmiştir.
Son 10 yıllık süre zarfında, mücadele
politikalarının şekillenmesinde üstlendiği öncü rol, ulusal ve uluslararası alanda
yaptığı başarılı çalışmalar, KOM Birimlerimizi Teşkilatımızın ve ülkemizin iftihar ettiği ve güven duyduğu bir noktaya
getirmiştir. Son yıllarda ‘KOM’ isminin
adeta bir marka haline gelmesi duyulan
bu güven ve itimadın boşa çıkmadığını
göstermektedir.
Uyuşturucuya karşı yürütülen yoğun
mücadelenin sonuçları ortadadır. Yapılan
operasyon sayısı dikkate alındığında,
Türkiye’nin uluslararası uyuşturucu
kaçakçıları için riskli bir güzergâh
haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
Zaten son dönemde uyuşturucu
trafiğinin Balkan Rotasının dışında yeni
alternatif rotalara da yönelmiş olduğu
vurgusu birçok uluslararası raporda yer
almaktadır.
Diğer taraftan, gençlerimizi uyuşturucu
kullanımına yönelten ve okul çevrelerinde yuvalanan yurtiçi uyuşturucu şebekelerine karşı da etkili mücadele yöntemleri geliştirilmiştir. Bunların çöker-

tilmesi sayesinde, işlenmesi muhtemel
birçok suçun da önüne geçilmiştir.
Mücadelede
edindiğimiz diğer bir
tecrübe
de,
uyuşturucu
madde
kaçakçılığına indirilen her darbenin,
terörün finans yollarını tıkamaya
da hizmet ettiği gerçeğidir. Yapılan
operasyonlar göstermektedir ki, PKK/
KCK terör örgütünün kaçakçılardan
haraç ve koruma parası almakla sınırlı
kalmayan
narko-terör
faaliyetleri,
uyuşturucunun uluslararası sevkiyat
ve dağıtımını da kapsamaktadır.
Uyuşturucu bağlantılı suç gelirleriyle
daha etkin mücadele edilebilmesi için
yoğun bir çaba sarf edilmektedir.
Kamu gücünü kişisel menfaatler uğruna
suiistimal edenlere karşı sürdürülen
mücadele artan bir ivmeyle devam
etmektedir. Halkımıza hizmet için var
olan kamusal kaynakların heba edilmesi,
devletin fakirleşmesi, halkın ihtiyaç
duyduğu yatırımlardan mahrum kalması
ve daha fazla mali yükle yüzleşmesi
anlamına gelmektedir. Buna set çekmek
için hem önleyici hem de cezai alanda
caydırıcı
tedbirlerin
uygulanması
gerekmektedir. Bu alanda yapılan
operasyonlar, kamu kaynaklarına yönelik
hukuk ve vicdan dışı bir seçeneğe
tevessül edilmemesi yönünde verilen
etkili bir uyarıdır.
Bu vesileyle, KOM Birimlerimizde çalışan
tüm mesai arkadaşlarımızı en kalbi
duygularla tebrik eder, uzun ve başarılarla
dolu bir meslek hayatı dilerim.

Mehmet KILIÇLAR
Vali
Emniyet Genel Müdürü
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Ö
Mehmet YEŞİLKAYA
KOM Daire Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü

rgütlü suç kavramı, bünyesinde onlarca
farklı suç türünü barındırabilen, son
derece geniş yelpazeli ciddi bir güvenlik
problemine işaret etmektedir. Uyuşturucu
madde kaçakçılığı, silah ve mühimmat kaçakçılığı,
göçmen kaçakçılığı, adam kaçırma, haraç, tefecilik,
insan ticareti, gümrük kaçakçılığı, yolsuzluk ve suç
gelirlerini aklama gibi yasadışı faaliyetler çoğunlukla
bu yelpazenin içinde yer almaktadır. Faaliyet alanı ne
olursa olsun, suç örgütleri maddi olarak güçlendikçe,
toplumun sosyo-ekonomik dokusuna nüfuz etme ve
içinde bulunduğu hukuksuzluğu gizleme temayülleri de
artmaktadır.
Organize suçların sebep olduğu maddi ve manevi
zararların büyüklüğü, topyekûn mücadeleden asla
taviz verilmemesi gerektiğini bize hatırlatmaktadır.
Halkımızın can ve mal emniyeti içinde, suç mağduru
olma korkusu duymadan, hayatın normal akışına
devam edebilmesinde organize suç tehdidine karşı
verilen mücadelenin çok önemli bir payı bulunmaktadır.
Günümüzde, bir ülkenin demokratikleşme ve kalkınma
seviyesinin ölçülmesinde o ülkenin organize suç
durumu ve tehdit derecesinin de hesaba katıldığı
unutulmamalıdır.
Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede Türkiye
genelinde vazife üstlenmiş olan KOM Birimlerimiz bu
manada hayati bir fonksiyon icra etmektedir. Görevlerini,
kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde, hukuka bağlı,
modern teknolojiyi bilen ve kullanan profesyonel polislik
anlayışıyla yerine getirmektedir. KOM; suça karşı ön
alıcı kapasitesini ve soruşturma yeteneğini en üst
seviyede tutmak adına günün şartlarına ve ihtiyaçlarına
göre kendini yenilemekte ve bünyesine yeni uzmanlık
alanları eklemektedir. Suç örgütlerinin tüm unsurlarıyla
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