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ÖN SÖZ
Bilindiği üzere devletin en başta gelen görevi, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak ve geleceğe güvenle
bakmasını temin etmektir. Bir toplumda her açıdan ilerleme ve olgunlaşma ancak bu birincil görevin hakkıyla yerine
getirilmesiyle mümkündür. Temel ihtiyaçların başında toplumsal huzur ve güvenliğin temini ve korunması gelmektedir.
Bunun başarılması ise genel olarak güvenlik hizmetlerinin etkili sunulmasına bağlıdır.
Uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir rota üzerinde bulunan ve uyuşturucuyu tüm insanlığa karşı işlenen bir suç
olarak gören ülkemizin ulusal ve uluslararası arenada ortaya koyduğu performans aşikardır.
Bu kapsamda yürütülen çalışmaların başarılı bir şekilde sürdürülmesindeki en önemli unsur hiç şüphesiz insan
kaynağının nitelikli olmasıdır. Bu nedenle mücadeleci personelin profesyonel bakış açısıyla eğitilmesi zorunluluk haline
gelmiştir.
Bu bağlamda narkotik suçlarla mücadelede kalıcı anlamda başarıya ulaşılması, görev yapan personelimizin bilgi, beceri ve görev bilincini zinde tutabilmek, gelişen teknoloji ve yeniliklere ayak uydurabilen nitelikli personel yetiştirmek,
eğitim faaliyetlerinin takibi, geliştirilmesi ve güncel tutulması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akademisi
(NEA) faaliyete geçirilmiştir. NEA, narkotik konularıyla ilgili gerek teknik, gerek uygulamalı, gerekse operasyonel alanda
22 ulusal, 10 uluslararası farklı branşta eğitim vermektedir.
Aynı zamanda NDB bünyesinde Gölbaşı’nda faaliyetlerini sürdüren KEM, tüm dünyada arama kurtarma ve suçla mücadelede güvenlik güçlerine yardımcı unsur olarak hizmet veren görev köpeklerinin teşkilatımıza kazandırılması amacıyla
1997 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu güne alanındaki gelişmeleri takip edip yeni yöntemler geliştirmek
suretiyle sadece Türk Polis Teşkilatına değil suçla mücadelede diğer yurtiçi ve yurtdışı kanun uygulayıcı birimlere, 12
ayrı branşta köpek ve idarecilerine eğitim veren uluslararası bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
Hazırlanan bu faaliyet raporu, sınır aşan bir suç türü olan uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile etkin bir şekilde
mücadele edebilmek için ulusal ve uluslararası alanda verilen eğitimlerimiz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi
olmanız, NEA ve KEM’i yakından tanımanız amacıyla sizlerin bilgisine sunulmuştur.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
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1. GENEL BİLGİLER
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1.1. Eğitim Misyon ve Vizyonumuz

Ülkemizi ve gençliğimizi tehdit eden ve sınır aşan bir suç olan

Dünya genelinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele eden

narkotik suçlarla mücadelede sorumluluk bilinciyle, çözüm

ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde bulunduğumuz kurum

odaklı, yenilikçi ve mesleğinin etik ilkeleri çerçevesinde görev

ve kuruluşların, güncel teknolojiler ve çağdaş metotlar ile eği-

yapan, teknik bilgi ve beceriye sahip, insanlık adına faydalı ça-

tim ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli bir merkez haline gelmektir.

lışmalar yaptığının farkında olan nitelikli personel yetiştirmek
ve bu amaç doğrultusunda çağın gereksinimleri ve teknolojik
gelişmelerden faydalanılarak hem ulusal hem de uluslararası alanda eğitimler vermek ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve
uluslararası teşkilatlarla sürekli işbirliği halinde bulunmaktır.

14
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1.2. EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILANMASI
NDB tarafından gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri; NEA, KEM ve TUBİM tarafından, alanında uzman eğitmen ve
personel tarafından yürütülmektedir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE
DAİRE BAŞKANLIĞI

NDB

NEA

TUBİM

KEM
Narkotik Suçlarla Mücadele
Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu
Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü

Köpek Eğitim Merkezi
Şube Müdürlüğü
15
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GİZLİ

4

1.3.1 NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE
EĞİTİM AKADEMİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NEA
NEA, eğitimde yeni bir vizyon ve anlayış kazandırmak amacıyla, 03.05.2018 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile faaliyete geçirilmiştir. NEA, ülkemizde narkotik suçlarla mücadelede ulusal ve uluslararası alanda eğitim programları düzenleyen tek eğitim
kurumudur. Düzenlenen eğitim programlarında farklı ülke katılımcıları ile ülkemizde narkotik birimlerinde görevli katılımcıların
aynı eğitim programlarında bir araya gelmeleri sağlanarak bilgi alışverişi içerisinde olmaları ve işbirliğinin geliştirilmesine
katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
NEA her türlü uyuşturucu veya uyarıcı madde ile psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan ara kimyasal maddelerin kaçakçılığıyla ve/veya öncül suçu uyuşturucu suçları olan her türlü suç faaliyetiyle mücadelede ulusal ve uluslararası
alanda yürütülecek eğitim faaliyetlerinde yetkili tek merkezdir.

GİZLİ
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KEM
NDB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KEM, 1997 yılında UNDCP, Avrupa Komisyonu ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı
katkıları ile Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurulmuş, kurulduğu tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışında birçok köpeği göreve kazandırmış ve köpek idarecisine eğitim vermiştir. KEM bünyesinde artan köpek ihtiyacını karşılamak üzere 2012 yılında Yavru Genç
Köpek Üretim ve Eğitim Ünitesi kurulmuştur. KEM, teşkilatımızın görev köpeği eğitimi ihtiyacını karşılayan yegâne birim konumundadır. Ayrıca teşkilatımız ile protokol yapılan kurum, kuruluş ve ülkelerin köpek eğitim faaliyetlerinin etkin ve kaliteli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak ve bu alanda sürdürülen tüm faaliyetleri koordine etmekle görevlidir.
Görev köpeği ve idarecileriyle ilgili hedef tespiti yapılması ve stratejiler geliştirilmesi, hizmet kalitesi ile eğitim kapasitesinin
artırılması, görev köpeği kullanan birimler arasında koordinasyonun sağlanması, görev koşul ve imkânlarının düzenlenmesi,
dünyada uygulanan eğitim metotları ile ülkemizin iklimi, coğrafi ve kültürel koşulları göz önünde bulundurularak Ar-Ge faaliyetleri
yürütülmesi de KEM’in görevleri arasında sayılmaktadır.
KEM, 12 ayrı branşta eğitim vermektedir. Uzun bir eğitim sürecinden geçirilerek branşlara uygun hazırlanan görev köpekleri
idarecileriyle birlikte ihtiyacı olan birimlerde istihdam edilmekte ve personelimizin en büyük yardımcısı olarak başarılı operasyonlara imza atılmasını sağlamaktadır. KEM, NDB’nin yanı sıra Özel Harekat Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire
Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı birimlere ait görev köpeği
ve idarecilerine de eğitim vermektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde özel güvenlik alanında faaliyet gösteren
köpeklere ilişkin sınav işlemlerini de yürütmektedir. Ayrıca KEM suçla mücadelede diğer yurtiçi ve yurtdışı uygulayıcı birimlere de
hizmet vermektedir.
18

TUBİM
Türkiye ile AB arasında 30.10.2007 tarihinde, ülkemizin EMCDDA çalışmalarına katılmasına ilişkin uluslararası anlaşma imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma 01.06.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda NDB bünyesinde faaliyet gösteren TUBİM,
EMCDDA’nın Türkiye Ulusal Temas Noktası olarak görev yapmaktadır.
TUBİM uyuşturucunun arzla mücadele, tedavi, rehabilitasyon, önleme, kullanım boyutları ile ülkemizin yasal ve idari kapasitesini ortaya koyan “Türkiye Uyuşturucu Raporu”nu hazırlamaktadır. Rapor, uyuşturucuyla mücadelede görev almış 29 kurum ve
kuruluştan alınan bilgi desteği ile hazırlanmaktadır. Her yıl hazırlanan bu rapor, ilgili ulusal makamlar ve Türkiye adına EMCDDA
ile paylaşılmaktadır. Türkiye Uyuşturucu Raporu ile Türkiye’deki madde ve madde bağımlılığının tüm boyutları ve ilgili kurumsal
kapasite net bir şekilde görülebilmekte, bu sayede mücadeleye önemli bir katkı sağlanmaktadır. EMCDDA tarafından yayımlanan
Avrupa Uyuşturucu Raporu ve UNODC Dünya Uyuşturucu Raporu başta olmak üzere uluslararası rapor ve yayınlarda ülkemize ait
tüm veriler TUBİM tarafından sağlanmaktadır.
TUBİM tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması amacıyla geniş kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütülmektedir.

1

EMCDDA; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Norveç’in de üyesi olduğu, merkezi Portekiz-Lizbon’da bulunan Avrupa Komisyonu birimidir.
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1.3.
Pandemi Dönemi ve Uzaktan
Eğitim
Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) ilk kez 2019 yılının Aralık ayında Çin’de ortaya
çıkmış ve 13 Ocak 2020’de diğer ülkelere yayılarak pandemi haline gelmiştir.
Ülkemizde ise ilk görülme tarihi 11 Mart 2020 olarak kaydedilmiştir.
13 Mart 2020’de İçişleri Bakanlığı’nın “Koronavirüs (Covid-19) Tedbirleri” konulu
genelgesi ile ülke olarak virüsün olumsuz etkilerinden korunmak için alınan
tedbirler çerçevesinde, 2020 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı kapsamındaki ulusal ve
uluslararası düzeyde her türlü eğitim, toplantı, çalıştay, seminer, sempozyum,
konferans vb. eğitim amaçlı toplu faaliyetleri Mayıs ayı başına kadar iptal edilmiştir. Bu doğrultuda NEA olarak yüz yüze yapılması planlanan ulusal ve uluslararası eğitimleri erteleme gerekliliği hâsıl olmuştur.
Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu ilkesi doğrultusunda pandemi sebebiyle
kesintiye uğrayan eğitimleri telafi etmek adına, pek çok eğitim kurumu tarafından hızlı refleks gösterilerek ERE uygulamaları faaliyete geçirilmiştir.
Yeni teknolojileri sürekli olarak takip eden ve bünyesine katan NEA tarafından
hazırlanan Uzaktan Eğitim - Yeşil Perde Sınıfı çağdaş teknolojiyle donatılmış ve
pandemi döneminde eğitim hedeflerine bu yolla ulaşılmaya çalışılmıştır.
Uzaktan Eğitim zaman ve mekândan bağımsız, var olan bilgisayar teknolojileri
vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı veya kayıttan görüntülü ve sesli olarak
derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği akılcı, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Bu yeni eğitim
sistemi, ölçme ve değerlendirme metotları kullanılabilen ve modern bir eğitim
sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Uzaktan eğitimde sunulacak dersler belirlenmiş, alanında uzman eğitmenler
ve ilgili birimlerin görüşleri alınarak içerikler hazırlanmıştır. Hazırlanan eğitim
içerikleriyle, ihtiyaç duyulan konularda eğitim modülleri geliştirilerek, pandemi
süresince eğitim faaliyetleri başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
NEA, düzenlemiş olduğu uzaktan eğitim programlarıyla pandemi sürecinde
eğitimlere hız kesmeden devam etmesinin yanı sıra, hem ekonomik olarak hem
de zaman bakımından kazanım sağlamıştır.
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2. PROJELER VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
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NEA Uzaktan Eğitim - Yeşil Perde Sınıfında gerçekleştirilen video çekimleriyle elde edilen görüntülerden
yeşil fon silinerek yerine istenilen görüntülerin eklenmesi tekniği kullanılmaktadır.
    2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz Uzaktan Eğitim
- Yeşil Perde Sınıfı Projesi ile ulusal ve uluslararası
eğitimlere ait 19 ders ile ilgili video içerikleri oluşturulmuş ve ürettiğimiz video tanıtımları ile personelin
eğitimler hakkında ön bilgi edinmeleri sağlanmıştır.
Ayrıca NARKONET modülündeki Narkotube ve önleme-bilgilendirme faaliyetleri kapsamında diğer sosyal
medya mecralarına içerik üretilmektedir.
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2.2.
Ankara Hacı
Bayram Veli
Üniversitesi ile
Eğitim Projesi
NEA tarafından hazırlanan bu proje
ile gençlere yönelik uyuşturucu madde
kullanımına karşı farkındalık oluşturmak
ve sosyal medya üzerinden dikkatlerini
çekerek önleme faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında Gölbaşı NEA Yerleşkesinde, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim
üyeleri tarafından “Sosyal Medyayı Etkili Kullanma, Sosyal Medya Okuryazarlığı, İkna Kuramları ve X, Y, Z Kuşakları
Eğitimi” programı hazırlanmıştır. Eğitime 16 personelin katılımı sağlanmış ve
gençlere yönelik projeler tasarlanmıştır.
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2.3.
Eskişehir Anadolu
Üniversitesi ile
Eğitim Projesi
NDB ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi arasında 2019 yılı içerisinde imzalanan protokol kapsamında;
18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen “Video
Yapım Teknikleri Eğitimi”ne 6 personelin katılımı sağlanmıştır.
2020 yılı içerisinde düzenlenen eğitim programları;
20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nde 7 personelimizin katılımı
ile “Grafik Animasyon ve Tasarım Eğitimi” gerçekleşmiştir.
09-13 Mart 2020 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi eğitmenleri tarafından
Gölbaşı NEA Yerleşkesinde 16 personelimizin katılımıyla “Eğiticilerin Eğitimi” gerçekleşmiştir.
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2.4.  En İyi Narkotik Polisi

“Anne” Projesi

    

Proje kapsamında, madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele alanında annelerin farkındalığının artırılmasıyla, hem gençler
arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi hem de birimlerimizce yürütülen çalışmalara toplumsal katkının sağlanması amaçlanmaktadır. Proje ile annelere yönelik hazırlanan eğitim modülü kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine 23 Ekim 2020 tarihinde
alınan onay ile başlanmıştır. Eğitimler çerçevesinde 31 Aralık 2020 tarihine kadar ülke genelinde 648 faaliyet sonucunda toplam
20.103 anneye ulaşılmıştır.
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2.5. NARKO - YARIŞMA
2.5.1.   Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme

		

Öykü Yarışması
NDB tarafından, toplumun uyuşturucu ile mücadele alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması, ayrıca geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması amacıyla, 23 Aralık 2019 - 30 Nisan 2020
tarihleri arasında üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Öykü Yarışmasına, ülkemizde bulunan toplam 204 Üniversitenin
156’sından 1078 katılımcı tarafından 1078 adet eser gönderilmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sırasıyla “Yırtık Akvaryum”, “Üçgenler” ve “Yalnız +1” isimli öyküler dereceye girmiştir.
Ayrıca “Şeytan Bazen Surettedir” ve “Keşke” isimli öyküler de mansiyon ödülüne uygun görülmüştür.
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2.5.2. Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme

Rap Müzik Yarışması

    NDB, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin uyuşturucu ile mücadele alanında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması ve uyuşturucu maddelerden uzak tutulması amacıyla, 30 Kasım 2020 – 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında 18
yaş üzeri herkesin katılabileceği Rap Müzik Yarışması düzenlenmektedir.
    NDB tarafından yarışmacılara, 9 ayrı müzik altyapısı www.rapburada.com adresinde sunulmuştur.
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3. YAYINLAR

    NDB tarafından 2020 yılı içerisinde 13 yayın yapılmıştır. Bu sayıyla birlikte NDB’nin toplam yayın sayısı 25 olmuştur.
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3.1. 2020 Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler
TUBİM tarafından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 10 bakanlığa bağlı 27 alt birim ile Belediye Başkanlıkları ve 1
STK olmak üzere 29 kurum ve kuruluştan temin edilen verilerle Türkiye Uyuşturucu Raporu hazırlanmaktadır. Rapor “2020
Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler” adıyla yayımlanmıştır.
Türkiye Uyuşturucu Raporu, 2006 yılından bu yana TUBİM tarafından düzenli olarak yayımlanmaktadır.

3.2. NEA 2019 Eğitim Faaliyet Raporu
NDB bünyesinde yeni bir vizyon ve eğitim anlayışı kazandırmak amacıyla 2018 yılından itibaren NEA faaliyete geçirilmiştir. Kurulduğu tarihten itibaren ulusal ve uluslararası arenada narkotik suçlarla mücadele
eden personele yönelik eğitim faaliyetleri icra eden NEA tarafından, 2019 yılının verileri ile hazırlanan
“2019 Eğitim Faaliyet Raporu” Şubat 2020 tarihinde “GİZLİ” gizlilik dereceli olarak yayımlanmıştır.

3.3. Narkolog Projesi Analiz Raporu 2020
NDB tarafından, uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk etmenlerinin belirlenmesi, madde kullanım
sorunu ve uyuşturucu madde arzıyla daha güçlü ve etkin bir biçimde mücadele edilmesi, uyuşturucu ticareti ve madde
bağımlılık risk faktörlerini belirleme faaliyetlerinde kullanılabilecek bilgilere ulaşılması amacıyla anket formu (NARKOFORM) hazırlanmıştır. Uyuşturucu suçlarından işlem gören kişilerle yapılan bu anketlerden “Narkolog 2019 Analiz Raporu” oluşturulmuş
ve yayımlanmıştır. 2020 yılında da bir önceki seneye ait yıllık değerlendirme ve kıyaslama raporu hazırlanarak “Narkolog Analiz
Raporu 2020” yayımlanmıştır.

3.4. 2020 Turkish Drug Report: Trends and Developments
Türkiye Uyuşturucu Raporu, EMCDDA, AB, UNODC gibi uluslararası kuruluşların istifadesine sunulmaktadır. Bu maksatla hazırlanan rapor İngilizce olarak “2020 Turkish Drug Report: Trends and Developments”
adıyla yayımlanmıştır.

3.5. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
Birim Tanıtım Kitabı
Birim Tanıtım Kitabı, NDB’de yeni başlayan personelin oryantasyonunu en kısa sürede tamamlaması, yürütülen iş ve
işlemlere vakıf olması, görev yetki ve sorumluluğu dâhilinde gerekli olan mevzuatı tek kaynaktan temin etmesi amacıyla “GİZLİ” gizlilik dereceli olarak basılmıştır.

3.6. Narkotik Terimler ve Deyimler Sözlüğü
“Narkotik Terimler ve Deyimler Sözlüğü” NDB tarafından hazırlanarak 2020 yılında yayımlanmıştır. Ülkemiz sokaklarında
kullanılan ifadeler haricinde 18 ülkenin sokak jargonu da aynı eserde toplanmıştır.
Sözlüğün hazırlanması aşamasında alanda fiilen çalışan veya emekli olan narkotik personeli, uluslararası kanun uygulayıcı birimleri, yakalanan şüphelilerin beyanları, açık kaynaklar ve NDB arşivinde bulunan diğer çalışmalardan faydalanılmıştır.
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3.7. Adım Adım Kenevir ve Türevleri: Dünya ve Türkiye’ye
Genel Bakış
NDB tarafından 2020 yılında yayımlanan bu çalışmanın amacı; uluslararası sözleşmeler, tıp alanındaki kullanım
ve dünyada bu alanda yürütülen uygulamalar çerçevesinde kenevir ve türevlerine ilişkin okuyucuya net bir bilgi
vermek ve dolayısıyla bu alanda bilgi eksikliğinden kaynaklanan çeşitli spekülatif iddiaların önüne geçilmesine katkı
sağlamaktır.

3.8. Step by Step Cannabis and its Derivatives: General
Hazırlanan “Adım Adım Kenevir ve Türevleri: Dünya ve Türkiye’ye Genel Bakış” adlı kitap EMCDDA, AB,
UNODC gibi uluslararası kuruluşların istifadesine sunulması maksadıyla İngilizce olarak “Step by Step
Cannabis and its Derivatives: General Overview: The World & Turkey” adıyla 2020 yılında yayımlanmıştır.

3.9. Narkotik Maddeler Kitabı
Narkotik Maddeler Kitabı, sahada narkotik suçlarla mücadele eden personelimizin gerek dünya gerekse ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan psikoaktif maddeler konusunda bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Kitabın hazırlanmasında; birçok özellikleri nedeniyle kimyasal bir dil kullanımını zorunlu kılan maddelerin tam olarak anlaşılması
temel önceliği oluşturmuştur. Bu yönde anlatımda oldukça sade ve açık bir üslup kullanılmaya çalışılmıştır.
Kitaba özgü bir standart oluşturularak tüm maddeler belli bir anlatım dizimi içerisinde takdim edilmiş, her bir
maddenin genel tanımı, fiziksel özellikleri, fiziksel görünümü, organizma üzerindeki etkileri, kullanım şekli ve jargonu ile yasal kontrol durumu alt başlıklar halinde sunulmuş ve “HİZMETE ÖZEL” gizlilik derecesiyle yayımlanmıştır.
Kitabın hazırlanmasında ulusal kaynakların yanı sıra, başta EMCDDA olmak üzere çeşitli uluslararası dokümanlar
temel referans kaynaklar kullanılmıştır.

3.10. Yırtık Akvaryum Öykü Kitabı
Uyuşturucu bağımlılığını yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda bir toplumsal sorun olarak gören NDB,
önleme faaliyetleri çerçevesinde her yıl geleneksel olarak özellikle 15-24 yaş arası gençlere yönelik çeşitli dallarda
NARKO-YARIŞMA düzenlemekte ve bu yarışmalarda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller vermektedir. 2020
yılında düzenlenen “Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Öykü Yarışması” katılımcılarından gelen bazı öyküleri
içeren “Yırtık Akvaryum” isimli kitap çalışması yapılmıştır. Yayın, www.narkotik.pol.tr adresinden dijital ortamda ve
ayrıca basılı olarak kamuoyuna sunulmuştur.

3.11. NARKOREHBER Eğitici El Kitabı
Birimlerimizce, İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası kapsamında yetişkin eğitimleri yapılmaktadır. Narkorehber Modülü 25 yaş ve üzeri genel vatandaş gruplarıyla birlikte kamu ve özel sektör çalışanları
ile sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş bir hedef kitleye hitap etmektedir. Bu doğrultuda 1 Kasım
2017 tarihinden bu yana 81 ilimizde başarıyla uygulanan modülün eğiticilerine yönelik 2020 yılında “Narkorehber
Eğitici El Kitabı” güncellenerek yayımlanmıştır.
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3.12. 2020 Yılı İçinde Ülkemizde Metamfetamin
Yakalamalarındaki Rekor Düzeydeki Artış
Değerlendirilmesi Raporu
Son dönemlerde Dünya geneliyle aynı doğrultuda ülkemizde de gerek metamfetamin olay sayılarında
gerekse de yakalama miktarlarında ciddi boyutta artışlar olmuştur. Ülkemiz kolluk birimleri Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden son üç yıla ait metamfetamin yakalamalarına dair istatistiki veriler ile ülkemizdeki
metamfetamin durumunun genel değerlendirmesi yapılarak Narkonet üzerinden “GİZLİ” gizlilik dereceli
olarak yayımlanmıştır.

3.13. Katalog ve El Broşürleri
NEA’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla hazırlanan katalog ve el broşürleri 2019 yılında 5 dilde (İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve
Rusça) basılmış, mücadeleci birimler ile 192 ülke temsilciliğine dağıtımı yapılmıştır.
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4.		 NEA ULUSAL FAALİYETLERİ
4.1.		
4.1.1.

Ulusal Eğitim Faaliyetleri
NDB Eğitim Yapılanması

NDB görev alanında bulunan suç türleriyle etkin mücadele edebilmek için insan kaynaklarının verimli kullanılması,
teknik araçlar bakımından yeterli donanıma sahip olunması ve kurumsal bir anlayış içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir.
Suçla mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi alanında gelişmiş, deneyimli, bilgi ve donanım seviyesi
yüksek, suçun önlenmesine yönelik geliştirilen bilimsel yöntemlere adapte olmuş eğitimli personel ile mümkündür.
Bu bağlamda NDB, düzenlemiş olduğu eğitim programlarıyla Genel Müdürlüğümüz personeli başta olmak üzere
narkotik suçlarla mücadele eden kurum ve kuruluşların eğitim ve bilgilendirme talepleri doğrultusunda, ihtiyaçlara
karşılık verecek şekilde yapılanmıştır.
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4.1.2. NDB Eğitmen Kadrosu
NEA eğitmen kadrosu ikiye ayrılmaktadır. Birinci grup; il birimleri ve merkez teşkilatı personelimiz arasından sahada
uzun yıllar görev yapmış, yeterli deneyim ve bilgi birikimine sahip uzmanlık eğitimi almış personelden, ikinci grup ise ihtiyaca binaen özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularda yakın savunma uzmanları, etkili güç kullanma teknikleri eğitmenleri,
fotoğraf sanatçıları, elektrik-elektronik eğitmenleri, gelir uzmanları, müfettişler ve üniversitelerin akademik kadrolarında
görevli eğitmenlerden oluşmaktadır.

4.1.3. Alanında Uzman Eğitmen Personelin Yetiştirilmesi
NEA tarafından düzenlenen eğitimler, suçun önlenmesine yönelik geliştirilen bilimsel yöntemlere adapte olmuş uzman
personelin yetiştirilmesi amacıyla farklı eğitim metotlarına göre hazırlanmaktadır. Narkotik suç yöntemleri hızlı bir değişim
gösterdiğinden suçla mücadele eden personelimizin bu değişime ayak uydurması gerekmektedir.
Bu bağlamda NDB ile Anadolu Üniversitesi arasında 2019 yılı içerisinde imzalanan protokol ile narkotik suçlarla mücadelede yeni bilimsel yöntemlerin eğitim programlarında uygulanması, personelin ihtiyaç duyulan alanlarda ve eğitici olarak
görevlendirilen uzman personelin çağın gereksinimleri doğrultusunda eğitilmesi sağlanmıştır.
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4.2. Ulusal Eğitim Programları
NEA uzman eğitici kadrosuyla eğitimlerini düzenlerken, katılımcıların görev yaptıkları alanda bilgi düzeylerini arttırmak
ve sahada uzmanlaşmalarını sağlamak için uzaktan ve yerinde uygulamalı eğitimlere ağırlık vermektedir.
NEA uzman eğitici kadrosuyla eğitimlerini düzenlerken, katılımcıların görev yaptıkları alanda bilgi düzeylerini arttırmak
ve sahada uzmanlaşmalarını sağlamak için uzaktan ve yerinde uygulamalı eğitimlere ağırlık vermektedir.

2018 Yılından

2020 Yılı

2021 Yılına Kadar

Gerçekleştirilen
Eğitim Programları

Gerçekleştirilen
Eğitim
Programları

NEA
eğitim faaliyetleri
kapsamında pandemi
şartlarına rağmen
toplam

NEA
kurulduğu
yıldan 2021 yılına
kadar gerçekleştirdiği

66 ulusal eğitim

210 eğitim

programında narkotik
suçlarla mücadele
birimlerinde çalışan

programıyla

8824

4003 katılımcıya

katılımcıya eğitim vermiştir.

eğitim vermiştir.
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NEA ulusal eğitim programlarI

2

Narkotik
Başlangıç
Eğitimi

Narkotik
Suçlarla
Mücadele
Temel Eğitimi

1

5

Narkotik Suç
Soruşturmaları
Eğitimi

9

Operasyonel
Atış Taktikleri
ve Pusudan
Kurtulma
Eğitimi

3

7

Narkotik
Suçlarda Suç
Gelirleriyle
Mücadele Temel
Eğitimi

Narkotik Suçlarda
Risk Analizi ve
Arama Teknikleri
Eğitimi

4

Narkotik
Suçlarla
Mücadele
Saha Uzmanlık
Eğitimi

Bilişim
Temel
Eğitimi

Eğiticilerin
Eğitimi

8

6

10
Narkotik Suçlarda
Uyuşturucu
Türleri, Güncel
Rota ve Trendleri
Eğitimi

Yeni Nesil
Uyuşturucu ve Gizli
Laboratuvarlarla
Mücadele Eğitimi

11
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12
Narkorehber
Eğitimi

Narkotik Suçlarda
Havalimanlarında
Risk Analizi ve
Arama Teknikleri
Eğitimi
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4.2.1. Narkotik Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi
Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun uygulayıcıların, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olarak
işlemleri yürütebilmesi, yürütülen işlemlerde yetkin, hukuka uygun, etik ilkelere bağlı ve bütünlük içerisinde görev yapabilmelerini
sağlamak amacıyla gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

2020
yIlInda

MERKEZ ve

5 DÖNEM

81
il birimine

halinde

2616

personele eğitim
verilmiştir.

4.2.2. Narkotik Suçlarla Mücadele Saha Uzmanlık Eğitimi
Bu programda, farklı eğitim konuları bir arada sunulmaktadır. Bu eğitimle, narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli
kanun uygulayıcıların, görevleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için gerekli bilgi, tecrübe ve davranış değerleriyle
donatılarak, bilgi ve farkındalık düzeyleri ile mücadele kapasitelerini artırmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için uzmanlaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

2020
yIlInda

77

9 DÖNEM
halinde

il birimine

38

178

personele eğitim
verilmiştir.
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4.2.3. Operasyonel Atış Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi
Silahlı operasyonlarda görev alan personeli, operasyonu başlangıç aşamasından itibaren başarılı bir şekilde planlamaları, yürütmeleri ve yönetmeleri konusunda gerekli bilgi, tecrübe ve davranış değerleriyle donatmak hedeflenmektedir.

2020
yIlInda

20 DÖNEM

65

halinde

il birimine

364

personele eğitim
verilmiştir.

4.2.4. Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi
Sahada görev yapan personelimizin, suç soruşturmaları ve önleyici aramalar kapsamında kara yolu ile yapılan uyuşturucu
madde kaçakçılığını önleme amacıyla gerekli mücadelenin sürdürülebilmesi için risk profillemesi yaparak mülakat teknikleri
uygulayabilmesi, riskli görülen şahıs, araç ve materyallerin ihtiyaç duyulması durumunda gelişen yöntemler kullanılarak hukuka
uygun şekilde arama görevlerini yapmaları amaçlanmaktadır.

2020
yIlInda

MERKEZ ve

12 DÖNEM

21
il birimine

halinde

40

211

personele eğitim
verilmiştir.
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4.2.5. Narkotik Suçlarda Suç Gelirleriyle Mücadele Temel Eğitimi
Bu eğitim programı ile NDB görev alanıyla sınırlı olmak üzere, merkez ve il birimlerince suç gelirleri ile mücadelede ilgili mevzuat hükümlerinin etkin bir şekilde işletilebilmesi, suç gelirlerinin tespiti, takibi, el konulması ve müsadere edilmesi konuları ve
aklama suçlarında farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

2020

20

1 DÖNEM

il birimine

halinde

yIlInda

21

personele eğitim
verilmiştir.

4.2.6. Eğiticilerin Eğitimi
Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli eğiticilerin yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme, yaklaşım, yöntem ve
teknikleri kavramaları, tecrübe aktarımı yoluyla etkili sunum becerilerini geliştirmeyi ve süreç içerisinde bunları kullanmalarını,
ayrıca eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik beceri ve niteliklerinin öğrenci merkezli yaklaşım bağlamında geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2020
yIlInda

MERKEZ

1 DÖNEM
halinde

biriminden

16

personele eğitim
verilmiştir.

4.2.7. Narkorehber Eğitimi
Uyuşturucu ile mücadele alanında 25 yaş ve üzeri genel vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil
toplum kuruluşu üyelerinden oluşan oldukça geniş yetişkin bir gruba, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Bu eğitim programı ile bilgilendirme faaliyetlerinde yer alan narkotik
suçlarla mücadele birimlerinde görevli personelin eğitilmesi amaçlanmaktadır.

2020
yIlInda

MERKEZ ve

1 DÖNEM

21
il birimine

halinde

42

173

personele eğitim
verilmiştir.
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4.2.8. Narkotik Başlangıç Eğitimi
Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde yeni göreve başlayan personelin birimini tanımasına ve narkotik suçlarla mücadelede
mesleki gelişimine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

4.2.9. Bilişim Temel Eğitimi
NDB birimlerinde görevli personelin bilgisayar bileşenleri ve kurulumu, ağ alt yapısı, sistem güvenliği ve kontrolü, ms office
programları ve NDB tarafından kullanılmakta olan programlar ve yazılımlar hakkında bilgilendirilmesi ve sık karşılaşılan sorunlara
çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.

4.2.10. Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi
Narkotik birimlerinde çalışan personelin görevleri esnasında mevzuata göre bilgi kaynaklarına yönelik ön araştırma yapabilmesi, raporlama ve adli sürecin başlatılması sürecindeki yetki, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olarak işlemleri
yürütebilmesi, gerekli yazışmaları yapabilmesi, fezleke hazırlayabilmesi, suç örgütü oluşumu hakkında bilgi sahibi olarak uyuşturucu organizasyonlarının tespiti, planlı operasyonların hazırlanması ve aşamalarında etkin görev alabilmesi, operasyonlarda
karşılaşılan sorunlara çözüm yöntemleri geliştirebilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

4.2.11. Narkotik Suçlarda Uyuşturucu Türleri, Güncel Rota ve
Trendleri Eğitimi
Görevli personelimizin, güncel mücadele yöntemleri ışığında dünyadaki uyuşturucu türlerinin üretim bölgelerinden tüketim
pazarlarına ulaşmasında kullanılan güzergahlar, yöntemler, yeni rotalar ve trendler konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.

4.2.12. Yeni Nesil Uyuşturucu ve Gizli Laboratuvarlarla
Mücadele Eğitimi
Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun uygulayıcılarının, dünyadaki ve ülkemizdeki narkotik madde imali konusunda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

4.2.13. Narkotik Suçlarda Havalimanlarında Risk Analizi ve
Arama Teknikleri Eğitimi
Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde ve havalimanlarında görev yapan personelin eğitimine titizlikle yaklaşılmaktadır.
Personelin yaptıkları görev sırasında, havalimanlarına gelen kargo ve yolcuları risk analizi değerlendirmesine tabi tutarak arama
teknikleri kullanmaları ve görevlerini hukuka uygun bir şekilde yerine getirmeleri amaçlanmaktadır.
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5. nea ULUSLARARASI FAALİYETLERİ
5.1. Uluslararası Eğitim Faaliyetleri
Narkotik suçlarla mücadelede son derece önemli bir güzergâh olan “Balkan Rotası” üzerinde yer alan ülkemiz, gerek Asya’da
üretilen ve Avrupa’ya transfer edilen eroin kaçakçılığında gerekse de Avrupa’da üretilen ve Asya’ya sevkiyatı yapılan sentetik
uyuşturucu ve ara kimyasallar kaçakçılığında transit ve hedef ülkedir. Böylesine önemli bir coğrafyada çalışmalarını sürdüren
güvenlik güçlerimizce, bir insanlık suçu olan uyuşturucu ile tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız olarak gören bir anlayışla
örnek bir mücadele sergilenmektedir. Özellikle son yıllarda kaydedilen yapısal gelişmeler ve birimlerimizce gerçekleştirilen
başarılı operasyonlar, toplumumuzca takdirle karşılanmaktadır.
Ulusal sınırların ötesinde uluslararası platformlarda da ülkemizin narkotik suçlarla mücadeledeki başarısı dile getirilmekle
birlikte, BM ve AB tarafından periyodik olarak yayınlanan uyuşturucu raporlarında Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele alanındaki bölgesel liderliğine her fırsatta vurgu yapılmaktadır. NDB, uyuşturucu ile mücadele konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyimi sadece bu alanda mücadele eden diğer ulusal birimlere sunmakla yetinmemekte, aynı zamanda ülkemizle ikili güvenlik
işbirliği anlaşmasına sahip uluslararası örgütler, ülkeler ve bölge ülkelerinin kanun uygulayıcı birimleriyle de paylaşmaktadır.
NEA tarafından, gerek ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin, gerekse de ülkemizin üyesi/tarafı olduğu
uluslararası kurum ve kuruluşlara üye ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerine yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekle
birlikte mevcut işbirliğinin daha da öteye götürülmesi, bu alanda yürütülen uluslararası mücadelenin artarak devam etmesi
amacıyla ikili ya da çoklu düzeyde eğitim programları düzenlenmektedir.
Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılı içerisinde AİGK/CICA, AGİT, NATO, UNODC, TİKA, EİT, KEİ,
INTERPOL, CEPOL, FLETC, DHS ve Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi gibi çok sayıda kuruluş ile Covid-19 tedbirlerine bağlı
kalarak eğitim işbirliği faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi amacıyla bilgi alışverişinde bulunulmaya devam edilmiş ve pandemi
sonrasında düzenlenecek eğitim programları için taslak eğitim takvimi oluşturulmuştur.
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5.1.1. Uluslararası Organizasyonlarla Eğitim İşbirliği
NARCOP
16 Ocak 2020 tarihinde narkotik ve suç örgütlerine karşı mücadelede işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla NDB 15 Temmuz Şehitleri Toplantı
Salonunda Türkiye, İngiltere, Afganistan, Pakistan Çok Taraflı İşbirliği Toplantısı (NARCOP) gerçekleştirilmiştir.
Anılan toplantıda, Azerbaycan’ın İran’a komşu olması ve uyuşturucu kaçakçılığında gittikçe önemi artan Kuzey Karadeniz rotası üzerinde
bulunması nedeniyle Türkiye, Birleşik Krallık, Afganistan, Pakistan ve Azerbaycan arasında çok taraflı işbirliği kapsamında eğitim faaliyetlerinin düzenlenebileceği değerlendirilmiştir.
POMPİDOU GRUBU-PG
Avrupa Konseyi Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu’nun (Pompidou Grubu-PG) 28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Norveç/Oslo’da düzenlenen “Uyuşturucu Maddeyle Mücadelede Farklı Aktörlerin Rolü” başlıklı yönetici eğitim programına NDB
tarafından katılımı sağlanmıştır.
DİPLOMASİ AKADEMİSİ ZİYARETİ
17 Şubat 2020 tarihinde NDB’den bir heyet Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’ne ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyarette NDB
ve NEA tanıtılmış, eğitim faaliyetleri kapsamında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU MADDELER KOMİSYONU (UMK)
02-06 Mart 2020 tarihleri arasında Avusturya/Viyana’da düzenlenen 63. UMK toplantısına NDB tarafından katılım sağlanarak, Türkiye-Romanya arasında gerçekleştirilen Twinning Projesi kapsamında düzenlenen yan etkinlikte diğer ülke temsilcileriyle karşılıklı görüşmelerde
bulunularak sunumlar gerçekleştirilmiştir.
BM Daimi Temsilcimiz ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanım ve ticaretiyle ilgili son eğilimler, uluslararası işbirliği faaliyetleri ve eğitim
çalışmaları konuları görüşülmüştür. Katılım sağlanan toplantılarda; UNODC Yetkilileri, Brezilya Federal Polisi Uyuşturucu ve Organize Suçlar
Genel Koordinatörü, UNODC Afganistan-Pakistan ve bölge ülkelerinden sorumlu Başkanı, Katar İçişleri Bakanlığı yetkilisi, Pakistan Narkotik
Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğü Özel Operasyonlar Başkanı ve diğer ülkelerin temsilcileriyle de görüşülüp NEA hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
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4.1.2. Ülkelerle Eğitim İşbirliği

ARNAVUTLUK
Arnavutluk Polis Teşkilatı Personeline;
03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 10 katılımcıya “Narkotik Suçlarda Risk Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi”
17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında 10 katılımcıya “Uyuşturucu Türleri Güncel Rota ve Trendleri Eğitimi”
02-06 Mart 2020 tarihleri arasında 10 katılımcıya “Sentetikler ve Gizli Laboratuvarlarla Mücadele Eğitimi”
09-14 Mart 2020 tarihleri arasında 10 katılımcıya “Operasyonel Atış Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi”
düzenlenmiştir.
SURİYE GÖREV GÜÇLERİ (SGG)
Azez Bölge Koordinatör Emniyet Müdürlüğünün faaliyete geçmesiyle birlikte, bölgedeki asayiş, halkın huzur ve güvenliğini
sağlamak amacıyla Azez, Soran, Mare ve Ahtarin’de görev yapan Yerel Güvenlik Güçlerine;
12-17 Aralık 2020 tarihleri arasında 28 katılımcıya “Narkotik Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi” düzenlenmiştir.
Böylelikle ülkemizin sınır güvenliğine katkıda bulunularak uluslararası alanda uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı
proaktif bir politika yürütülmüştür.
AZERBAYCAN ZİYARETİ
Azerbaycan yetkililerinin davetine icabetle, iki ülke arasındaki narkotik suçlarla mücadele alanında sürdürülen güvenlik işbirliğini artırmak amacıyla 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında NDB heyeti tarafından Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyarette Azerbaycan yetkililerine NEA hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
İSPANYA ULUSAL POLİS TEŞKİLATI HEYETİNİN NDB ZİYARETİ
Ülkemiz ile İspanya arasında narkotik suçlarla mücadele alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla İspanya heyeti
23 Ocak 2020 tarihinde NDB’ye bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu ziyarette karşılıklı düzenlenebilecek eğitim faaliyetleri değerlendirilmiştir.
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KATAR ZİYARETİ
Katar Narkotik Kurulu Genel Müdürü’nün davetine icabetle, Katar ile ülkemiz arasında polisiye işbirliğini artırmak ve bilgi
paylaşımında bulunmak üzere 18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında NDB heyeti tarafından Katar’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Katar ile NDB arasında gerçekleştirilecek eğitim konuları da ele alınmıştır.
İTALYA ZİYARETİ
İtalya/Roma’da 20-21 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen “Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları: Uyuşturucunun Önlenmesi
ve Uyuşturucu Rotalarıyla Mücadele, Uyuşturucu Ticaretiyle Mücadelede İşbirliği Stratejileri” konulu toplantıya NDB tarafından
katılım sağlanmıştır. Toplantıda katılımcılara NEA tanıtımı yapılarak eğitim işbirliği konularına değinilmiştir.
GÜRCİSTAN ZİYARETİ
Gürcistan yetkililerinin davetine icabetle, iki ülke arasındaki narkotik suçlarla mücadele alanında sürdürülen güvenlik işbirliğini artırmak amacıyla 03-05 Şubat 2020 tarihleri arasında NDB heyeti tarafından Gürcistan’a resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş ve yetkililere NEA uluslararası eğitim kataloğu sunulmuştur.
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5.1.3. Uluslararası Eğitim Programları
NEA kurulduğu 2018 yılından bu yana farklı ülkelere verdiği 27 eğitim programıyla 275 katılımcıya eğitim vermiştir.
2020 yılında ise pandemi şartlarına rağmen uluslararası 5 farklı eğitim düzenlenmiş ve toplamda 68 personele eğitim verilmiştir.
Arnavutluk Polis Teşkilatı’ndan 40 personele düzenlenen 4 farklı eğitim ve Suriye Azez Yerel Güçleri’ne yönelik 28 personele verilen
Narkotik Suçlarla Mücadele Temel Eğitimi bu eğitimlerdendir. Gerçekleştirilen eğitim programları sayesinde bölgesel ve uluslararası
alanda narkotik suçlarla mücadelenin güçlendirilmesi adına önemli kazanımlar elde edilmiştir.

2018 Yılından

2020 Yılı

2021 Yılına Kadar
Gerçekleştirilen
Eğitim
Programları

Gerçekleştirilen
Eğitim Programları

NEA
kurulduğu
yıldan 2021 yılına
kadar gerçekleştirdiği

NEA

27 eğitim

5 uluslararası eğitim

eğitim faaliyetleri
kapsamında pandemi
şartlarına rağmen
toplam
programında narkotik
suçlarla mücadele
birimlerinde çalışan

programıyla

275

68 katılımcıya eğitim

katılımcıya eğitim vermiştir.

vermiştir.
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NEA uluslararasI eğitim programlarI

1

Uyuşturucu Türleri,
Güncel Rota ve
Trendleri Eğitimi

Narkotik Suçlarda
Havalimanlarında
Risk Analizi ve
Arama Teknikleri
Eğitimi

Narkotik Suçlarla
Mücadele Saha
Uzmanlık Eğitimi

3

7
Narkotik Suç
Soruşturmaları
Eğitimi

2

4

Yeni Nesil
Uyuşturucu ve
Gizli Laboratuvarlarla
Mücadele Eğitimi

NDB
Eğiticilerin
Eğitimi

5

9

Operasyonel Atış
Taktikleri ve
Pusudan Kurtulma
Eğitimi

Narkotik Suçlarda
Suç Gelirleriyle
Mücadele Temel
Eğitimi

8
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6
Narkotik Suçlarda
Risk Analizi ve Arama
Teknikleri Eğitimi

Narkorehber
Yetişkin Eğitim
Modülü Eğiticilerin
Eğitimi

10

6. NEA SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
    21. yüzyılın dinamik yapısı hayatın her aşamasında kendisini göstermektedir. Gelişen teknoloji ve değişen hayat
şartları ile birlikte suçla mücadelede polisin geliştirdiği yeni yöntemler olduğu gibi, konusu suç teşkil eden işleri
meslek haline getiren kişiler de aynı şartlardan dolayı kendilerini ve suç işleme yöntemlerini geliştirmektedirler.
    Bilgiye ulaşımın bu denli kolay olduğu günümüzde NEA, suç ve suçlunun düşünce yapısının ilerisinde bir anlayışla narkotik suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi, geliştirilmesi ve suçtan uzak bir toplumun
oluşturulması adına merkez ve il birimlerindeki personelin eğitimlerini başarı ile yürütmektedir.
   NEA, uyuşturucu ile mücadele konusunda sahip olduğu bilgi ve deneyimi sadece narkotik suçlarla mücadele
eden ulusal birimlere sunmakla yetinmemekte, aynı zamanda ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşmasına sahip
ülkeler ve bölge ülkelerinin kanun uygulayıcı birimleri ile de paylaşmaktadır. NEA yürütülen uluslararası mücadelenin artarak devam etmesi amacıyla çağın gereklerine uygun eğitimlerle küresel bir marka olma yolunda
ilerlemektedir.
    Eğitim; ülkemizin yarınını şekillendiren en önemli unsur, insana dair yapılacak yatırımların en değerlisidir. Bu
bağlamda, NEA aklın göstergesi olan bilginin, kalbin göstergesi olan vicdanla birleşmesi ile narkotik suçlarla
mücadelede şimdi ve gelecek tasavvurunun eğitimle inşasına öncülük etmekle birlikte, eğitimin geleceğini ve
geleceğin eğitimini planlayarak kaliteye ve liyakate dayalı eğitimlerine aynı kararlılıkla devam edecektir.
    2019 yılında planlanan ve 2020 yılı içerisinde hedef olarak belirlenmiş narkotik branşı olmayan personelin branşa aktarılmasına yönelik eğitimler pandemi sebebiyle yüz yüze düzenlenememiştir. Temel insan haklarından olan
eğitimin devamlılığını kendisine ilke edinen NEA, vakit kaybetmeden hazırlamış olduğu uzaktan eğitim modülü ile
Narkonet ağı üzerinden merkez ve 81 il narkotik biriminde görevli personele “Narkotik Suçlarla Mücadele Temel
Eğitimi”ni vererek hedefine ulaşmıştır.
    2021 yılında pandeminin devam etmesi halinde Covid-19 tedbirlerine uyularak yüz yüze verilen eğitim programlarının yanı sıra uzaktan eğitim modülüne uygun olan diğer eğitimleri de sisteme entegre ederek uzaktan
eğitim modülü sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca 2021 yılı içerisinde, değişen suç yöntemlerine uygun
mücadeleci eğitimler geliştirmek, eğitim ihtiyaç ve analizlerinin belirlenebilmesi için güncel içerikler oluşturulması planlanmaktadır.
    Bir insanlık suçu olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu suçlarını önleme faaliyetleri kapsamında NEA olarak
ülkemizdeki genç nüfusa yönelik sosyal medya etkinlikleri, müzik, seminer, eğitim, gezi ve tanıtım programları
gibi gençlerin ilgi duyduğu platformlarda onlarla doğru iletişim kurarak narkotik maddelere karşı farkındalık
oluşturulması ve mücadeleye gençleri de dâhil etmek 2021 yılının hedeflerindendir.
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II. BÖLÜM

KEM
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1. GENEL BİLGİLER
Emniyetin Göz Bebekleri Köpeklerimiz
    Köpeklerdeki sadakat erdemi ve içgüdülerinin üstünlüğü ile kolay öğrenebilir oluşları, onları insanlığın hizmetinde kullanılan en önemli yardımcılar olarak karşımıza çıkarmaktadır.
    Uzun yıllardır hayatımızda yer alan köpeklerimizin fiziksel yapıları, sosyal yapıları, duyu organlarının gelişmiş olması ve eğitilebilir olmaları nedeniyle insanın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Köpeklerimizin bu üstün özellikleri sayesinde başta suçla mücadele olmak üzere arama-kurtarmada,
avcılıkta, bekçilikte ve engelli yardımcılığında insanın can dostu olarak birçok görevde yer almaktadır.  Kolay öğrenmeleri, itaat etmeleri ve sadakatleri onların hayatımızdaki yerini sağlamlaştırmaktadır.
    Neşe kaynağı olan köpeklerimiz evcil hayvanla yaşamak isteyen ailelerin tercihi olduğu gibi birçok
kutsal görevin de haklı kahramanları olması sebebiyle Emniyet Teşkilatımızın göz bebekleridir.
    Zeki ve eğitilmeye istekli olmalarından dolayı harika bir görev arkadaşı olan köpeklerimiz sevgi,
sabır ve otorite ile harmanlanmış bir ortamda eğitimini alarak polisin en yakın mesai arkadaşı olmuştur.
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1.1.
KEM olarak, ulusal ve uluslararası alanda görev köpeklerinin yetiştirilmesi ve
eğitilmesini sağlamak, bu amaçla ilgili tüm kurum, kuruluş ve uluslararası teşkilatlarla
işbirliği halinde olmak, köpek eğitimi alanında ülkemizin ulusal ve uluslararası
görünürlüğünü artırmak suretiyle suçla mücadele edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan
tüm branşlarda en iyi arama, takip ve koruma köpeğini yetiştirmek.
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1.2.
KEM olarak görev köpekleri üretim ve eğitim alanlarında ülkemizde ve bölgemizde
öncü, dünya standartları ve teknolojik gelişmeleri takip eden, nitelikli görev köpeği ve
idareciler yetiştirilmesini sağlayan, bu konuda yenilikçi ve profesyonel bir yaklaşımla
çalışmayı amaç edinmiş bir kurum olmak.
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2.
KEM, tüm Emniyet Teşkilatının görev köpeklerinin temin, üretim, eğitim, kayıt ve
düşüm işlemlerini gerçekleştirmektedir. Merkezimizce 12 ayrı branşta eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz en az 4 hafta olacak şekilde yoğunlaştırılmış programlar
halinde düzenlenebilmektedir. Yoğunlaştırılmış eğitim programlarına sadece görev
köpeği ve idarecileri katılmaktadır.

Narkotik Madde Arama
Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
14 HAFTA

Çay-Tütün Arama Köpeği ve İdarecisi Temel
Eğitimi
8 HAFTA

Kadavra Arama Köpeği
ve İdarecisi Temel
Eğitimi
24 HAFTA

Özel Operasyon Köpeği
ve İdarecisi Temel
Eğitimi
24 HAFTA

Silah-Mühimmat Arama
Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi
14 HAFTA

Patlayıcı Madde Arama
Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
14 HAFTA

Koku Molekülü İz Takip
Köpeği ve
İdarecisi Temel Eğitimi
24 HAFTA

Özel Operasyon Koku
Molekülü İz Takip
Köpeği ve
İdarecisi Temel Eğitimi
24 HAFTA

Yavru ve Genç Köpek Yetiştirme Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
12 HAFTA
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Asayiş Devriye Köpeği
ve İdarecisi Temel
Eğitimi
(Ulusal/Uluslararası)
8 HAFTA

Banknot Arama Köpeği
ve İdarecisi Temel
Eğitimi
8 HAFTA

Genç Köpekleri Branşlara Hazırlama Eğitimi
12 HAFTA

2.1. Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (14 HAFTA)
Yapılacak operasyonlarda operasyonel ekiplere destek unsuru olarak görev almak, operasyon bölgesinde narkotik madde
araması ve tespiti yapmak.

2.2. Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (14 HAFTA)
Yapılacak operasyonlarda operasyonel ekiplere destek unsuru olarak görev almak, operasyon bölgesinde patlayıcı madde
araması ve tespiti yapmak.

2.3. Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi (8 HAFTA)

Toplumsal olaylarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yaşanabilecek olumsuz olaylarda yardımcı unsur olarak görev
yapmak.

2.4. Çay-Tütün Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi (8 HAFTA)

Sınır kapılarında ve ülke içerisinde yapılan çay-tütün kaçakçılığı ile ilgili yapılacak operasyonlar ve rutin uygulamalarda yardımcı
unsur olarak görev yapmak.
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2.5. Kadavra Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi (24 HAFTA)
Kayıp olan veya öldüğünden şüphe duyulan şahısların cesetlerinin bulunmasını sağlamak veya arama yapan kolluk güçlerine
veya arama timlerine yardımcı unsur olarak görev almak.

2.6. Koku Molekülü İz Takip Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (24 HAFTA)
Kayıp olan veya kayıp olduğundan şüphelenilen şahısların bulunması ve kurtarılmasını sağlamak. Arama yapan kolluk güçlerine
veya arama timlerine yardımcı unsur olarak görev almak.

2.7. Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi (24 HAFTA)  

Ülkemizde yaşanabilecek terör rehine olayları gibi olaylarda yardımcı unsur olarak görev yapmak.

2.8. Özel Operasyon Koku Molekülü İz Takip Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (24 HAFTA)  
Terörist unsurların yer veya yönünün tespiti sağlamak. Operasyon timlerine zaman ve yer tespitinde yardımcı unsur olarak
görev almak.
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2.9. Banknot Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi (8 HAFTA)

Özellikle ülkemizden yurtdışına ve yurtdışından ülkemize yasal olmayan yollardan gelen ve giden paraların tespiti sağlamak.

2.10. Silah-Mühimmat Arama Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (14 HAFTA)
Silah/mühimmat arama köpekleri ile yapılacak projeli operasyonlar ve rutin uygulamalarda operasyonel ekiplere destek unsuru
olarak görev almak.

2.11. Yavru ve Genç Köpek Yetiştirme Eğitimi (12 HAFTA)

Üretim veya hibe yöntemiyle temin edilen 2-8 aylık köpeklerin yapılan köpek seçim testleri sonrasında uygun branşlara yönelik
eğitim çalışmalarını yapmak.

2.12. Genç Köpekleri Branşlara Hazırlama Eğitimi (12 HAFTA)

Üretim veya hibe yöntemiyle temin edilen 8-12 aylık köpeklerin yapılan köpek seçim testleri sonrasında uygun branşlara yönelik
eğitim çalışmalarını yapmak.
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3.
KEM tarafından düzenlenen eğitimlerin 5’i uluslararasıdır. Uluslararası güvenlik birimlerine patlayıcı ve narkotik branşının yanı sıra “Yavru ve Genç Köpek Yetiştirme
Eğitimi”, “Köpek Eğitmenliği Eğitimi” ve “Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Eğitimi”
de verilmektedir.
Uluslararası eğitimlerimiz en az 4 hafta olmak üzere yoğunlaştırılmış programlar
şeklinde de düzenlenebilmektedir. Yoğunlaştırılmış eğitim programlarına sadece görev köpeği ve idarecileri katılım sağlamaktadır.

Narkotik Madde Arama
Köpeği ve İdarecisi
Temel
Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
14 HAFTA

Yavru ve Genç Köpek Yetiştirme Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
12 HAFTA

Patlayıcı Madde Arama
Köpeği ve İdarecisi
Temel Eğitimi (Ulusal/
Uluslararası)
14 HAFTA

Asayiş Devriye Köpeği
ve (Ulusal/Uluslararası)
8 HAFTA
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Köpek Eğitmenliği
Eğitim Programı (Ulusal/
Uluslararası)
1 HAFTA

4.
EĞİTİM FAALİYETLERİ
4.1. 2020 Yılı Eğitim Faaliyeti
KEM tarafından pandemi dönemi olmasına rağmen Covid-19 tedbirleri çerçevesinde 2020 yılı
itibariyle tamamlanan 18 farklı eğitim programında 141 personele eğitim verilmiştir. Bununla birlikte
farklı branşlarda toplamda 83 köpek eğitim görmüştür.

TABLO - 1

141

83

PERSONELİN

KÖPEĞİN

37’si Emniyet Teşkilatımıza yeni köpek
idarecisi olarak kazandırılmıştır.

73 tanesi ilk defa eğitim alarak yeni
kayıt altına alınmıştır.

Yeni İdarecilerin;

Yeni Kayıt altına alınan köpeklerin;

22’si Narkotik Branşında,
10’u Patlayıcı Branşında,
5’i Çay-Tütün branşında eğitim
görmüştür.

47’si Narkotik branşında,
22’si Patlayıcı branşında,
4’ü ise Çay-Tütün branşında
değerlendirilmiştir.

45 idareci mevcut görev köpeğiyle
çalışmakta iken çeşitli sebeplerden
ötürü köpeğinin görevden düşmesi
neticesinde tekrar eğitim görmüştür.

10 görev köpeğinin ise eğitimi
yenilenmiştir.

Mevcut İdarecilerin;

5’i Narkotik branşında,
4’ü Patlayıcı branşında,
1’i ise Çay-Tütün branşında eğitim
görmüştür.

Bunların;

29’u Narkotik Branşında,
16’sı Patlayıcı Branşında, eğitim
görmüştür.
59 idareci yavru köpek eğitimi almış
personeldir.
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4.2. 2020 Yılı Branşlara Göre Eğitim Faaliyetleri İcmali

18

141

DÜZENLENEN
EĞİTİM SAYISI

KATILAN
KURSİYER SAYISI

TABLO - 2

S.N

EĞİTİMİN ADI					
							

DÖNEM
SAYISI

KURSİYER
SAYISI

1

Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi			

2			22

2

Yoğunlaştırılmış Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitimi		

5			29

3

Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi			

1			10

4

Yoğunlaştırılmış Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitimi		

4			16

5

Çay-Tütün Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı		 1			5

6

Yavru ve Genç Köpek Geliştirme Temel Eğitim Programı			

5			59

TOPLAM								18			141
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4.3. 2020 Yılı Eğitim Faaliyeti İcmali ve Kıyaslama

TABLO - 3
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4.4. 2020 Yılı Uluslararası Eğitim Faaliyeti
KEM tarafından 2020 yılı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Teşkilatı ve Cezaevi
personeline yönelik olarak;
24 Şubat - 20 Mart 2020 Tarihleri Arasında
• Yoğunlaştırılmış Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitimi; 3 personel,
• Yoğunlaştırılmış Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitimi; 2 personel,
23-27 Mart 2020 Tarihleri Arasında
•Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı; 4 personel, olmak üzere 3 farklı eğitim programında 9
personele eğitim verilmiştir.
Eğitim programları hitamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Arya ve Cango isimli 2 adet köpek
hibe edilmiştir.
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4.5. 2020 Yılı Uluslararası Eğitim Programı
KEM tarafından 2022 Dünya Kupası Müsabakalarında kullanılması planlanan narkotik, patlayıcı ve
asayiş branşlarındaki köpeklerin eğitimi ve idarecilerin eğiticilerin eğitimine ilişkin olarak;
02 Aralık 2020 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında 7 Katar ülke personeline yönelik olarak “Yoğunlaştırılmış
Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı”, “Yoğunlaştırılmış Patlayıcı Madde Arama
Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı”, “Yoğunlaştırılmış Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Eğitim
Programı” ile “Köpek Eğitmenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir.
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4.6. Diğer Eğitim ve İşbirliği Faaliyetleri
KEM tarafından Emniyet Teşkilatımızın yanı sıra 2020 yılı içerisinde başta özel güvenlik firmaları
olmak üzere diğer resmi kurum ve kuruluşlara eğitim desteği verilmektedir.
Bu bağlamda Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde;
•

07-15 Ocak 2020 tarihleri arasında 29,

•

02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında 37,

•

28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında 8 ,

•
24 Ekim - 12 Kasım 2020 tarihleri arasında ise 47 özel güvenlik görev köpeği ve idarecisinin
sınav işlemleri gerçekleştirilmiştir.
•
29-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, 12 özel güvenlik personeline ECAC kriterleri
kapsamında “İç Birim Denetleme Eğitimi” verilmiştir.
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4.7. Branşlara Göre Köpek Kazandırma
Aşağıdaki tabloda, yıl içerisinde Emniyet Teşkilatımıza kazandırdığımız görev köpeklerinin sayıları ile
yine yıl içerisinde sağlık, eğitim veya ölüm gibi nedenlerle düşümünü yaptığımız görev köpeklerinin
sayıları sunulmuştur.

TABLO - 4
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4.8. Eğitim Verilen Köpeklerin Tablosu
KEM tarafından düzenlenen eğitimler neticesinde son 2 (iki) yılda eğitim alan köpeklerin sayıları
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
TABLO - 5

YILLAR

EĞİTİM VERİLEN TÜM
KÖPEKLERİN SAYISI

İLK DEFA EĞİTİM VERİLEN
KÖPEKLERİN SAYISI

2019

113

67

2020

83

73

TOPLAM

196

140

Son 2 yılda Merkez ve İl birimlerine bizzat Köpek Eğitim Merkezimizce temin edilip kazandırılan
köpeklerin sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
TABLO - 6

SON 2 (İKİ) YIL

2019

2020

KAZANDIRILAN
KÖPEK SAYISI

31

29
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5. GÖREV KÖPEĞİ
FAALİYETLERİ
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5.1. Görev Köpeği Faaliyetleri
2020 yılı itibariyle Emniyet Teşkilatımızda aktif görev yapan köpeklerimizin branşlara göre dağılımı
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
TABLO - 7

BRANŞLAR

Narkotik Madde
Arama Köpeği

KÖPEK
SAYILARI

KÖPEK
SAYILARI

130
203

63
Özel Operasyon
Köpeği

Koku Molekülü İz
Takip Köpeği

Mayın Arama
Köpeği

BRANŞLAR

Patlayıcı Madde
Arama Köpeği

Asayiş Devriye Köpeği

13
11

Özel Operasyon Koku
Molekülü İz Takip
Köpeği

6

Kadavra Arama Köpeği

11

Çay-Tütün Arama
Köpeği

11

2
TOPLAM
450
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5.2. Görev Köpeği Artış Tablosu ve Kıyaslama
TABLO - 8

ARTIŞ

YILLAR

TOPLAM
GÖREV
KÖPEĞİ

ARTIŞ
YÜZDESİ

GÖREV
KÖPEĞİNİ
YENİLEME

YENİLEME
ORANI

DÜŞÜM
SAYISI

2019

441

17

%4

67

%15

50

2020

450

9

%2

73

%16
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Yukarıda belirtilen tabloda görev köpeğinin yenilenme oranları sunulmaktadır. Bir önceki yıla
göre artış oranları verilmiştir. 2019 yılında 67, 2020 yılında 73 köpek teşkilatımıza yeni kazandırılmıştır.
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5.3. 2020 Yılı Görev Köpeğinin Irk Dağılımı
2020 yılı itibariyle Emniyet Teşkilatımızda aktif görev yapan köpeklerimizin ırk dağılımı aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.

TABLO - 9
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5.4. 2020 Yılı Köpek Kayıt, Transfer ve Düşüm İcmali
Kayıt:
Satın alma, hibe veya üretim sonucunda kazanılan köpeklerin Devlet mülkiyetine dahil edilmesini,

Düşüm:
KEM Şube Müdürlüğü veya taşra birimlerinde kayıtlı görev köpekleri ile yavru köpeklerin, görev
açısından yetersiz olduklarının tespiti sonrasında devirleri veya ölümleri nedeniyle Devlet mülkiyetinden
düşülmelerini,

Transfer:
Deneme, damızlık ve görev köpeğinin merkez ve taşra birimleri arasında sevkinin sağlanmasını, ifade
eder.

TABLO - 10

YIL

Kayıt Altına Alınan Köpek
Sayısı

Transferi Yapılan Köpek
Sayısı

D üşümü Yapılan Köpek
Sayısı

2019

67

124

50

2020

73

133

64

Kayıt, düşüm ve transfer işlemleri KEM Şube Müdürünün teklifi, Daire Başkanı görüşü ve Genel Müdür
Onayı ile yapılır.
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6.

OPERASYONEL FAALİYETLER

6.1. Köpek Marifetiyle Yapılan Yakalamalar
2019 yılı içerisinde toplam gram bazlı narkotik madde yakalamasının %42.7’si1 , adet bazlı yakalamanın
%27.4’ü 2,
2020 yılında ise toplam gram bazlı narkotik madde yakalamasının %45’i 3, adet bazlı yakalamanın
%27’si4 narkotik madde arama köpeklerinin yardımıyla yapılmıştır.

6.2. Uyuşturucu Madde Yakalama Tablosu
Aşağıdaki tablolarda, toplam narkotik madde yakalamalarının köpek marifetiyle gerçekleştirilen
miktar dağılımı belirtilmiştir.

TABLO - 11

2019 YILI

BİRİMLERİMİZİN
TOPLAM YAKALAMASI

KEM

KEM TOPLAM YAKALAMA
ORANI

GRAM BAZLI

57.633.502

24.557.479

%42,7

ADET BAZLI

17.748.899

4.862.316

%27,4

TABLO - 12

2020 YILI

BİRİMLERİMİZİN
TOPLAM YAKALAMASI

KEM

KEM TOPLAM YAKALAMA
ORANI

GRAM BAZLI

38.394.813

17.261.739

%45

ADET BAZLI

11.600.679

3.121.345

%27

24 ton 557 bin 479 gram
4 milyon 862 bin 316 adet
3
17 ton 261 bin 739 gram
4
3 milyon 121 bin 345 adet
1
2
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7.

ÜRETİM VE HİBE FAALİYETLERİ

7.1. Üretim Köpek Temini
Yavru ve Genç Köpek Üretim ve Eğitim Ünitesi; Köpek Eğitim Merkezimiz bünyesinde 2012 yılında
kurularak faaliyete geçirilmiştir. Bu ünitede, uygun damızlıklardan elde edilen yavru köpekler özenli
bir eğitimden geçerek birer görev köpeği adayı olmaktadır.
Ünite içerisinde, günümüzün modern ve gelişmiş yöntemlerine uygun 10 adet doğumhane
bulunmaktadır. Uygun damızlık köpeklerimiz mevcuttur ve üretim yoluyla görev köpeği temin
edilmeye devam edilmektedir.
TABLO - 13

YIL

ÜRETİM
SAYISI

ÖLÜM

DÜŞÜM

DENEME

GÖREV
KÖPEĞİ

2019

56

13

21

17

5

2020

49

10

1

38

-

Yavru Üretim ve Eğitim Ünitesinde üretimi gerçekleştirilen köpeklerin görev köpeği olma oranları
bir sonraki yıl görülebilmektedir.
Bu kapsamda 2019 yılında üretimi yapılan köpeklerden 5 görev köpeği 2020 yılında 4’ü narkotik
branşında, 1 tanesi ise patlayıcı branşında teşkilatımıza kazandırılmıştır.
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7.2. Hibe Köpek Temini
KEM tarafından görev köpeği ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak üretim ve satın alma
yönteminin yanı sıra hibe yoluyla da köpek temin edilmektedir.
Bu kapsamda hibe edilecek köpeğin;
0-3 yaş arasında olması,
Sağlıklı, sosyal ve oyuncakla oynama içgüdüsünün olması,
Sağlık takibini gösterir sağlık karnesinin bulunması ve aşılarının yapılmış olması,
Köpek Eğitim Merkezimizde görevli eğitmenler tarafından yapılan testi geçmesi gerekmektedir.
Öncelikli olarak, Alman Çoban Köpeği, Belçika Çoban Köpeği, Hollanda Çoban Köpeği, Golden
Retriever, Labrador Retriever, Cocker Spanıel ırkı olması tercih edilmekle birlikte yukarıda bahsettiğimiz
özellikleri taşıyan ve seçim testlerini geçebilen diğer ırklar da hibe edilebilir.

TABLO - 14

YIL

ÜRETİM
SAYISI

ÖLÜM

DÜŞÜM

DENEME

GÖREV
KÖPEĞİ

2019

128

10

41

14

63

2020

111

6

28

51

26
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7.3. Hibe ve Üretim Yoluyla
Kazanılan Köpeklerin Görev Köpeği Olma Oranları

7.3.1. Hibe
Hibe yoluyla temin köpeklerden; 							
2019 yılında 63’ü, 2020 yılında 26’sı görev köpeği olmuştur.
HİBE KÖPEKLERİN
GÖREV KÖPEĞİ OLMA ORANI
66
64
62
60
58
56
54
52
50

GRAFİK - 1

53,3
24,7

2019		

2020

7.3.2. Üretim
Üretim yoluyla temin köpeklerden; 							
2017 yılında 17’si, 2018 yılında 23’ü, 2019 yılında 5’i5 görev köpeği olmuştur.
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5
2019 batımlarından 8 köpeğimiz kursa hazır olup 2021 yılı içerisinde düzenlenmesi planlanan eğitimler neticesinde sayımız 13’e
çıkarılarak görev köpeği olma oranımız %36,1’e yükselecektir.
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7.3.3.

Hibe edeceğiniz köpeğin en az kendi
ortamındaki şartlara sahip olacağını,
Eğitimlerinin, alanında uzman eğitmenler
tarafından üst düzey ilgi, alaka ve sevgi ile
gerçekleştirileceğini,
Tamamıyla eğitimlerinin pozitif yöntemlerle
gerçekleştirileceğini,
Rutin idman ve antrenmanlarının
aksatılmadan günlük olarak yapılacağını,
Alanında uzman veteriner hekimlerimizce
sağlık ve bakımlarının titizlikle yürütüleceğini,
Eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları
halinde en kutsal görevlerde rol alacağını,
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8.

2020 YILI DİĞER FAALİYETLERİMİZ

8.1. Sağlık Hizmetleri Veteriner Kliniği
KEM tarafından köpeklerimizin sağlık hizmetleri uzman veteriner hekimler eşliğinde veterinerlik
kliniğinde gerçekleştirilmektedir.
Kurumumuzun en çok özen gösterdiği bölüm görev köpeklerinin sağlık durumlarının yakından
takibidir.
Merkezimizce en basit operatif müdahelelerden, en riskli cerrahi müdahalelere kadar her türlü
muayene ve ameliyatlar alanında uzman cerrahi formasyonu olan hekimlerce modern veteriner tıp
teknolojilerinin bulunduğu cihazlar aracılığı ile steril ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Veteriner Kliniğimizde uygulanan başlıca
hizmetler;
-Koruyucu hekimlik,
-İç hastalıkları,
-Ultrason,
-İl birimlerine istihdam 		
edilen köpeklerin sağlık takibi,
-Alerji testleri,
-Mikroçip uygulaması,
-Ağız ve diş sağlığı,
-Anestezi,
-Dijital Röntgen,
-Cerrahi ve ortopedik 		
operasyonlar,
-Doğum ve jinekoloji,
TABLO - 15

-Dahiliye,
YIL

Muayene Sayısı

Cerrahi Müdahale Sayısı

2020

714

34
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8.2. Resmi Ziyaretler
KEM’e farklı ülke birimleri tarafından pandemi öncesi ve sonrası yapılan resmi ziyaretlere ilişkin
veriler aşağıdaki grafikte sunulmuştur.
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8.3. 2020 Yılı Personel Seçim Testi
Polis köpeği sevk ve idarecisi olmak için başvuruda bulunan personelin bir takım kabiliyetlere sahip
olması gerekmektedir. Köpek idarecisi ile köpeğin bir takım olduğunu ve birlikte görev yapacaklarını
düşündüğümüzde bu ikilinin birbirlerini sevmeleri, uyum içinde olmaları gerekmektedir ki bunu
sağlayabilmenin birinci şartı uygun idareci seçimidir.
Her şeyden önce idareci seçiminde başvuruda bulunan personelin kendi hür istekleriyle başvuruda
bulunup bulunmadıklarını tespit etmek gerekmektedir. Daha önce bu alanda deneyim sahibi olmak,
idareci olmak isteyen personel için genelde bir avantaj olmakla birlikte, geçmişte hiç köpekle deneyim
sahibi olmayanlar da uygun özelliklere sahiplerse başarılı olmaktadırlar.
Kursiyer adaylarına “Personel Seçim Testi” başlamadan önce köpekle çalışmaya sağlık yönünden uygun
olup olmadığı sorulur. Bununla birlikte adayların 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
Adayın komisyon tarafından hayvan sevgisi, meslek ahlakı, disiplin ve temizlik anlayışı, sağlık bilgisi
ve köpeklerle iletişim kurma ve onları yönlendirme bakımından yeterli olup olmadığı tespit edilerek,
aday kursiyerin amaca uygun görev yapıp yapamayacağı konusunda karar verilir.
Köpek idarecisi seçim testi şu kriterlerden oluşmaktadır:
Dikkat ölçme-pratik düşünme, sabır ve zamanlama, yorum-öngörü yeteneği, köpeğe yaklaşım
tutumu ve taklit edebilme yeteneği, özgüven ve kendini ifade edebilme.
2020 yılı içerisinde Köpek Eğitim Merkezimizce yapılan seçim testlerine ilişkin veriler aşağıdaki
tabloda sunulmuştur.
TABLO - 16

YIL

Personel Seçim Testi

Başarılı

Başarısız

2020

129

93

36
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9. SOSYAL FAALİYET 		
ÇALIŞMALARI
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KEM tarafından 2020 yılı içerisinde görev köpeklerinin eğitim ve çalışmalarının halka tanıtımının
yapılması amacıyla çekimler yapılmış ve yayımlanmıştır. Bu bağlamda;

Anadolu Ajansı tarafından 07.02.2020 tarihinde “Suçluların Yakalanmasında Görev Ortaklığı
Yapıyorlar” konulu haber, Merkezimizin tanıtımı amacıyla yayımlanmıştır.
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26.06.2020 tarihinde Dairemizin tüm resmi sosyal medya hesaplarında Merkezimizin tanıtımı ve
narkotik madde arama köpeklerimizin koku tanıtımına ilişkin paylaşım gerçekleşmiştir.

TRT Haber Merkezi tarafından 09.07.2020 tarihinde Merkezimizden canlı yayın gerçekleştirilmiştir.
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KEM tarafından 08.07.2020 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun katılım
sağladığı “Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Eğitim Programı”na katılım sağlanmıştır.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında tedavüle sunulan posta
pullarında görev köpeklerimizin resimleri kullanılmıştır.

10. GÖREV KÖPEĞİ SEÇİMİ
Görev köpeği seçimleri bir dizi prosedüre bağlı olarak yapılır.
Üretim köpekleri 3-6-9 aylık seçim testlerine tabi tutulurlar. Bu testlerin her aşaması uzman eğitmen
ve veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilir.
Testlerden başarılı olan köpekler karakteristik yapılarına ve gelişimlerine göre 10-12 aydan sonra
yapılacak son testler ile görev köpeği olup olamayacağına veya hangi branşa uygun olduğuna karar
verilerek seçim gerçekleştirilir.
Hibe yolu ile temin edilen köpekler ise genellikle 0-3 yaş arasında olması gerekmektedir. Hibe
köpekler veteriner hekim muayenesinden geçirilir. Veteriner hekimin vereceği rapora göre “Arama
Köpekleri Seçim Testi”ne tabi tutulur. Bu testlerde oyun oynama güdüsü, arama/bulma güdüsü ve
sosyalitesine bakılarak değerlendirilir ve branşa uygun eğitim verilmek üzere seçilir.

11.

GÖREV KÖPEĞİ DÜŞÜMÜ

Görev köpeği olamayacağı tespit edilen köpekler, düşüm işlemlerinden sonra sahiplendirilebilir.
Bu köpeklerin hibe edilememesi durumunda tüm sağlık, mama ve barınma gibi ihtiyaçları karşılanır.
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12.

KEM SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

NDB bünyesinde bulunan KEM 1997 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne alanındaki
gelişmeleri takip edip yeni yöntemler geliştirmek suretiyle, sadece Türk Polis Teşkilatına değil suçla
mücadelede diğer yurtiçi ve yurtdışı kanun uygulayıcı birimlere, 12 farklı branşta köpek ve idarecilerine
eğitim veren uluslararası bir eğitim kurumu haline gelmiştir.
Uyuşturucu madde kaçakçılığı doğası gereği sınır aşan bir suç türü olarak bölgesel ve uluslararası
düzeyde kapsamlı bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bu noktada uyuşturucu ile mücadelede görev
köpeklerinin kullanımı giderek ön plana çıkmaktadır. Üstün koku özellikleri ve avlanma içgüdüsü
sayesinde, yerinde kullanıldığı takdirde suçun önlenmesi, tespiti ve faillerinin yakalanmasında büyük
yarar sağlayan görev köpekleri, artık birçok ülke kolluğunca güvenlik alanında veya çeşitli hizmet
sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır.
Bu rapor KEM tarafından; istatistiki bilgiler ışığında yeni hedeflerin belirlenerek, yenilikçi ve profesyonel
bir yaklaşımla eğitimlerine devam edebilmesine somut bir katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.
Ayrıca 2021 yılı içerisinde görev köpeği olmayan ve talepte bulunan Merkez ve il birimlerine görev
köpeği ve idarecisi kazandırılması, hazırlanan eğitim takvimine göre Özel Harekat Başkanlığı, Asayiş
Daire Başkanlığı, Güvenlik Daire Başkanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığı’na ait farklı branşlarda eğitim programlarının düzenlenmesi, Özel Güvenlik
Denetleme Başkanlığı koordinesinde özel güvenlik alanında faaliyet gösteren köpeklere ilişkin sınav
işlemlerinin yürütülmesi, hibe ve üretim yoluyla köpek temininin yapılmaya devam edilmesi, uluslararası
eğitimlerin verilmesi, görev köpeği ve köpekle çalışan personele yönelik mevzuatın güncellenmesi ve
kanun uygulayıcı diğer resmi kurum ve kuruluşlara eğitim desteği vermeyi amaçlamaktadır.
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