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KISALTMALAR
AFAD	 	 :	Afet	ve	Acil	Durum	Yönetimi	Başkanlığı
ASEANAPOL	 :	ASEAN	Chiefs	of	National	Police	(Güneydoğu	Asya	Ülkeleri	Ulusal	Polis	Güçleri	Birliği)
BSD	 	 :	Belgian	Shepherd	Dogs	(Belçika	Çoban	Köpeği)
BSEC/KEİ	 :	Black	Sea	Economic	Cooperation	(Karadeniz	Ekonomik	İşbirliği	Teşkilatı)
CARİCC	 	 :	Central	Asian	Regional	Information	and	Coordination	Centre	(Orta	Asya	Bölgesel	Bilgi	ve	Koordinasyon	Merkezi)
CEPOL	 	 :	European	Union	Agency	for	Law	Enforcement	Training	(Avrupa	Birliği	Kolluk	Eğitim	Ajansı)
CICA/AİGK	 :	Conference	on	Interaction	and	Confıdence	Building	Measures	in	Asia	(Asya’da	İşbirliği	ve	Güven	Artırıcı	Önlemler		 	
	 	 Konferansı)
DHS	 	 :	The	Department	of	Homeland	(Amerika	Birleşik	Devletleri	İç	Güvenlik	Bakanlığı)
DSD	 	 :	Dutch	Shepherd	Dogs	(Hollanda	Çoban	Köpeği)
EC	 	 :	European	Commission	(Avrupa	Komisyonu)
ECO/EİT	 	 :	Economic	Cooperation	Organization	(Ekonomik	İşbirliği	Teşkilatı)
EGM	 	 :	Emniyet	Genel	Müdürlüğü
EMCDDA		 :	European	Monitoring	Centre	for	Drugs	and	Drug	Addiction	(Avrupa	Uyuşturucu	ve	Uyuşturucu	Bağımlılığı	İzleme	Merkezi)
EU	 	 :	European	Union	(Avrupa	Birliği)
FLETC	 	 :	Fedaral	Law	Enforcenent	Training	Center	(Federal	Kolluk	Kuvvetleri	Eğitim	Merkezi)
GSD	 	 :	German	Shepherd	Dogs	(Alman	Çoban	Köpeği)
IAWP	 	 :	International	Association	of	Women	Police	(Uluslararası	Kadın	Polis	Derneği)
ILEA	 		 :International	Law	Enforcement	Academies	(Uluslararası	Kolluk	Kuvveti	Akademileri)
INTERPOL	 :	International	Criminal	Police	Organization	(Uluslararası	Kriminal	Polis	Teşkilatı)
IPA	 	 :	Instrument	for	Pre-accession	Assistance	(Avrupa	Birliği	Katılım	Öncesi	Yardım	Aracı)
KEM	 	 :	Köpek	Eğitim	Merkezi	Şube	Müdürlüğü
MIX	 	 :	Melez	Köpek	Irkı
NATO	 	 :	North	Atlantic	Treaty	Organization	(Kuzey	Atlantik	Antlaşması	Örgütü)
NDB	 	 :	Narkotik	Suçlarla	Mücadele	Daire	Başkanlığı
NEA	 	 :	Narkotik	Suçlarla	Mücadele	Eğitim	Akademisi
NSM	 	 :	Narkotik	Suçlarla	Mücadele	Şube	Müdürlüğü
OSCE/AGİT	 :	Organization	for	Security	and	Co-operation	in	Europe	(Avrupa	Güvenlik	ve	İşbirliği	Teşkilatı)
PG	 	 :	Pompidou	Group
SELEC	 	 :	Southeast	European	Law	Enforcement	Center	(Güneydoğu	Avrupa	Kanun	Uygulama	Merkezi)
TAIEX	 	 :Technical	Assistance	and	Information	Exchange	Instrument	of	the	European	Commission	(Avrupa	Komisyonu’nun		 	
	 	 Teknik	Yardım	ve	Bilgi	Değişimi	Aracı)
TİKA	 	 :	Türk	İşbirliği	ve	Koordinasyon	Ajansı	Başkanlığı
TPTGV			 																:	Türk	Polis	Teşkilatını	Güçlendirme	Vakfı
TUBİM	 	 :	Türkiye	Uyuşturucu	ve	Uyuşturucu	Bağımlılığı	İzleme	Merkezi	Şube	Müdürlüğü
UN	 	 :	United	Nations	(Birleşmiş	Milletler)
UNDCP	 	 :	United	Nations	Drug	Control	Programme	(Birleşmiş	Milletler	Uyuşturucu	Kontrol	Merkezi)
UNODC	 	 :	United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime	(Birleşmiş	Milletler	Uyuşturucu	ve	Suç	Ofisi)
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ÖN SÖZ
 Devletler, toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlayıp, geleceğe güvenle bakmasını te-
min ederken, bir yandan da bu durumun sürdürülebilirliği için çaba sarf eder. Topluma sunulan güven-
lik hizmetlerinin kalitesi ise kullanılan envanter ve hizmet içinde verilen eğitimlerin kalitesiyle doğru orantılıdır.

 Narkotik mücadelesi üç temel yapı üzerinde ilerler. Bunlar; kolluk faaliyetlerini içeren arzla mücadele, ba-
ğımlı bireylerin iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarını içeren tedavi/rehabilitasyon ve bilgilendirme/
bilinçlendirme faaliyetlerini içeren önleme/eğitim süreçleridir. Bu süreçlerin birbirinden ayrılmadan ve ahenk içinde 
hareket etmesi ile çok yönlü koordinasyon ve işbirliği sağlanması, mücadelenin başarıya ulaşması için zorunluluktur. 

 Bu bağlamda Narkotik suçlarla mücadelede kolluk gücünün yürüttüğü ulusal ve uluslara-
rası çalışmaların başarısı, birim personeline verilen eğitim ve bu eğitimlerin verimliliği ile artabilir.

 Narkotik madde kaçakçılığında transit ve hedef ülke konumunda olan ve uyuşturucuyu tüm insanlık için en 
büyük tehditlerden biri olarak gören ülkemizin, ulusal ve uluslararası alanda verdiği çaba ve elde ettiği başarı, üzerinde 
ciddi emek harcanan rapor, proje ve kaleme alınan yayınlarımıza ait içeriklerde mevcuttur. Bu başarının temelinde 
yatan esas, eğitim ve özveridir. Daire Başkanlığımız, insan eğitimi ve görev köpeklerinin kazanılması noktasında NEA, 
TUBİM ve KEM Şube Müdürlükleri ile güçlü bir eğitim altyapısına sahiptir. Bu çalışma, eğitimlerin akademik analizi, 
ileride uygulanacak yeni eğitim planlamaları ile stratejilerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 Okuyucunun eleştirileri faaliyetlerimizi güncellememizi sağlayacaktır.

             NDB
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 Ülkemizde, gençliğimizi ve geleceğimizi tehdit 

eden, sınır aşan bir insanlık suçu olan uyuşturucu kaçakçı-

lığıyla mücadeleyi, tüm dünya çocuklarını kendi çocuklarımız 

gibi gören bir bakış açısıyla ve sorumluluk bilinciyle, çözüm 

odaklı, yenilikçi ve mesleğini etik ilkeleri çerçevesinde sür-

düren, teknik bilgi ve beceriye sahip personel yetiştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda çağın gereksinimleri ve teknolojik 

gelişmelerden faydalanılarak hem ulusal hem de uluslara-

rası alanda eğitimler vermek ve ilgili tüm kurum, kuruluş ve 

uluslararası teşkilatlarla sürekli işbirliği halinde bulunmaktır. 

   Ülkemiz ve diğer ülke vatandaşları için suçtan uzak bir 

toplumun inşasına katkıda bulunmak, her geçen gün ye-

nilenerek gelişen ulusal ve uluslararası narkotik suçlar-

la mücadele tecrübemizi ve sürdürülebilir mücadele yak-

laşımlarını doğru kanallar aracılığıyla aktarmaktır. NEA 

çağdaş metot ve teknolojilerle, tüm paydaşlara cevap ve-

rebilen nitelikli bir eğitim akademisi olmayı başarmaktır. 

Vizy
onumuz

Misy
onumuz

GİRİŞ
Eğitim	Misyon	ve	Vizyonumuz

      Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitim Akade-

misi, gerçekleştirdiği eğitimlerde ve öncesinde 

yürüttüğü hazırlıklarda, öğrenci ve insan odak-

lı, şeffaf, hesap verebilir, eşit, inovatif, güve-

nilir ve evrensel olma hedeflerini, vazgeçilmez 

temel değerler olarak kabul etmiştir. 
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NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE 
DAİRE BAŞKANLIĞI 

Narkotik	Suçlarla	Mücadele	
Eğitim	Akademisi	Şube	Müdürlüğü	

Köpek	Eğitim	Merkezi	
Şube	Müdürlüğü	

Türkiye	Uyuşturucu	ve	Uyuşturucu	
Bağımlılığı	İzleme	Merkezi	Şube	Müdürlüğü	

KEM

NEA TUBİM

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME YAPILANMASI 
    NDB tarafından gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri NEA, KEM ve TUBİM tarafından, alanında uzman eğitmen ve 

personel eşliğinde yürütülmektedir.

NDB
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4
GİZLİ

GİZLİ

NEA

 NEA, ulusal ve uluslararası düzeyde narkotik suçlarla mücadele eden birimlerin ihtiyaçlarını tespit etmek, bunlara 

uygun eğitim planları hazırlamak, müfredat programını uygulamak ve eğitim sonu analizlerini yaparak eğitimin geliştirilmesine 

yönelik çalışmaları yapmak üzere 03.05.2018 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 

bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır.

 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 gerek teknik, 

gerek uygulamalı, gerekse operasyonel alanda gerçekleştirdiği yüz yüze ve uzaktan eğitimler ile faaliyetlerine, kurulduğu 2018 

yılından bu yana kararlılıkla devam etmektedir. NEA, emniyet teşkilatı çatısı altında uyuşturucuyla mücadele alanında verilen 

teorik ve uygulamalı eğitimlerin yegâne uygulayıcısıdır. 

15
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KEM	
 NDB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KEM, 1997 yılında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Merkezi (UNDCP), Avrupa 
Komisyonu (EC) ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın (TPTGV) katkıları ile Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kurulmuş, kurul-
duğu tarihten itibaren yurt içi ve yurt dışında birçok köpeği göreve kazandırmış ve köpek idarecisine eğitim vermiştir. KEM bünye-
sinde artan köpek ihtiyacını karşılamak üzere 2012 yılında Yavru Genç Köpek Üretim ve Eğitim Ünitesi kurulmuştur. KEM, teşki-
latımızın 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 kapasite-
sinin 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, 13 ayrı branşta eğitim vermektedir. Uzun bir eğitim sürecinden geçirilerek branşlara uygun olarak 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 Başkanlığına bağlı birimlere ait görev köpeği 
ve idarecilerine de eğitim vermektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, özel güvenlik alanında faaliyet göste-
ren köpeklere ilişkin sınav işlemlerini de yürütmektedir. KEM, suçla mücadelede diğer yurtiçi ve yurtdışı uygulayıcı birimlere de 
hizmet vermektedir.
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 Türkiye ile AB arasında 30.10.2007 tarihinde, ülkemizin EMCDDA çalışmalarına katılmasına ilişkin uluslararası bir anlaşma 
imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma 01.06.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda NDB bünyesinde faaliyet göste-
ren TUBİM, EMCDDA’nın Türkiye Ulusal Temas Noktası olarak görev yapmaktadır. 

 TUBİM 2006 yılından bu yana uyuşturucunun arzla mücadele, tedavi, rehabilitasyon, önleme, kullanım boyutları ile ülke-
mizin 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 bo-
yutları 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, gerek ulusal gerek 
uluslararası rapor ve yayınlarda ülkemize ait tüm veriler TUBİM tarafından sağlanmaktadır. 

 “EMCDDA Bilimsel Komitesi“ benzeri bir yapı olarak, madde ve madde bağımlılığı ile mücadele alanında yürütülecek ça-
lışmalara bilimsel destek sağlamak amacı ile TUBİM bünyesinde “TUBİM Bilim Kurulu“ oluşturulmuştur. TUBİM Bilim Kurulu, yapılan 
çalışmalara bilimsel destek sağlamak amacıyla toplanmakta olup, toplantılarda uyuşturucu bağlantılı sağlık sorunları ile birlikte 
ceza, kolluk, eğitim vb. konular da görüşülmektedir.

 TUBİM tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması amacıyla geniş 
kapsamlı bilgilendirme, farkındalık oluşturma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

TUBİM	
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1. NEA ULUSAL FAALİYETLERİ

I. BÖLÜM
NEA



2018

Eğitim Programı: 57 

Katılımcı Sayısı: 2651

1.1. 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 eğitmen-
lerden oluşmaktadır. NDB ile Anadolu Üniversitesi arasında 2019 yılı içerisinde imzalanan protokol ile narkotik suçlarla müca-
delede yeni bilimsel yöntemlerin eğitim programlarına uygulanması hedeflenmiştir. Bu işbirliği ile Yetişkin Eğitimi ve Eğiticilerin 
Eğitimi gibi eğitim programları oluşturularak ihtiyaç duyulan alanlarda, çağın gereksinimleri doğrultusunda personelin eğitilmesi 
ve eğiticilerin eğitmen becerilerine sahip olması sağlanmıştır.

20

2019 2020

2022

Eğitim Programı: 87 

Katılımcı Sayısı: 2170
Eğitim Programı: 66 

Katılımcı Sayısı: 4003

Eğitim Programı: 154 

Katılımcı Sayısı: 17234

2021

Eğitim Programı: 125 

Katılımcı Sayısı: 4266

1.2.  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. 

 2022 yılında 153 dönem halinde düzenlenen 31 farklı eğitim programında, narkotik suçlarla mücadele birimlerinde çalışan 
16.906 katılımcıya ulaşılmıştır. Kurulduğu 2018 yılından itibaren 488 eğitim programında ise 29.996 katılımcıya başlangıç, temel ve 
uzmanlaşma eğitimleri vermiştir. 



16. Diğer saha eğitimlerinden oluşmaktadır.

eğitimlerimiz
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Risk	Analizi	ve	
Arama	Eğitimi
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1.2.1.Narkotik Başlangıç Eğitimi 
 Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde yeni göreve başlayan personelin göreve ilişkin yürütülen faaliyetleri tanıması 
ve mesleki gelişimini artırması amaçlanmaktadır. 2022 yılında 1 dönem halinde birimlerimizde görevli 6.090 personele “Narkotik 
Başlangıç Eğitimi (Uzaktan)“ verilmiştir. 

2022
yIlInda 

1 DÖNEM
halinde

6090
personele	eğitim	

verilmiştir.

1.2.2.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 görev yapabilmelerini sağlamak 
amacıyla gerekli bilgi ve donanıma ulaşmaları amaçlanmaktadır.

Narkotik 
Başlangıç 

Eğitimi 
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 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 so-
runlara çözüm üretilmesi hedeflenmektedir. 2022 yılında 5 dönem halinde birimlerimizde görevli 890 personele “Bilgi Teknolojileri“ 
eğitimi verilmiştir. 

1.2.3.Bilgi Teknolojileri Eğitimi

 NARKOREHBER eğitimini almış personel tarafından, yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla nar-
kotik suçların önlenmesi hedeflenerek, 25 yaş üstü kamu çalışanı ve vatandaşlarımıza uyuşturucu satışı ve arzının önlenmesine 
yönelik verilen bilgilendirme eğitimidir.

1.2.4.NarkoRehber Eğitimi 
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2022
yIlInda 

5 DÖNEM
halinde

890 
personele	eğitim	

verilmiştir.

Bilgi 
Teknolojileri 

Eğitimi

 Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevlendirilen yönetici personelin, birim iş ve işlemleri hakkında, mev-
zuata uygun olarak ve bugüne kadar resmi yazıyla bildirilen talimatlar doğrultusunda görevlerini yapmalarını amaçlayan bir 
eğitimdir.

1.2.5.Yönetici Bilgilendirme Eğitimi  (Uzaktan Eğitim/Yüz Yüze) 
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 Bu programda, farklı eğitim konuları bir arada sunulmaktadır. Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli kanun 
uygulayıcıların, görevleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunları çözmek için gerekli bilgi, tecrübe ve davranış değerleriyle dona-
tılarak, bilgi ve farkındalık düzeyleri ile mücadele kapasitelerini artırmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için uzmanlaşma-
larını sağlamak hedeflenmektedir.

1.2.7.Narkotik Suçlarla Mücadele Saha Uzmanlık Eğitimi

 Narkotik suç soruşturmalarında sahada çalışan personelin, karşılaşabileceği durumları senaryolaştırarak oluşturulan bu 
uzmanlık eğitim modülünde, muhtemel bir saldırı öncesi emarelerin tespit edilmesi, çatışmadan kaçınılması için alınması gereken 
tedbirler, kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda hareket öncelikleri ve tavırları ile olası yaralanmalarda alınabilecek ilk 
yardım müdahale tedbirleri eğitimi verilmektedir. 2022 yılında 5 dönem halinde birimlerimizde görevli 88 personelimiz bu eğitimi 
tamamlamıştır.

1.2.8.Operasyonel Atış Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi
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2022
yIlInda 

5 DÖNEM
halinde

88 
personele	eğitim	

verilmiştir.

Operasyonel Atış 
Taktikleri ve 

Pusudan Kurtulma 
Eğitimi

 Narkotik birimlerinde çalışan personelin görevleri esnasında mevzuata göre bilgi kaynaklarına yönelik ön araştırma ya-
pabilmesi, 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 uyuş-
turucu organizasyonlarının tespiti, planlı operasyonların hazırlanması ve aşamalarında etkin görev alabilmesi, operasyonlarda 
karşılaşılan sorunlara çözüm yöntemleri geliştirebilmesini sağlayan uzmanlık eğitimi modülüdür. 2022 yılında 33 dönem halinde 
verilen “Suç Soruşturmaları Eğitimi“ programına birimlerimizde görevli 521 personel, NEA’nın kuruluşundan bu yana ise 656 perso-
nelimiz bu eğitime tabi tutulmuştur.

1.2.6.Suç Soruşturmaları Eğitimi

2022
yIlInda 

33 DÖNEM
halinde

521 
personele	eğitim	

verilmiştir.

Suç 
Soruşturmaları 

Eğitimi



1.2.8.Operasyonel Atış Taktikleri ve Pusudan Kurtulma Eğitimi
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 Sahada görev yapan personelimizin, suç soruşturmaları ve önleyici aramalar kapsamında kara yolu ile yapılan uyuşturu-
cu madde kaçakçılığını önleme amacıyla gerekli mücadelenin sürdürülebilmesi için risk profillemesi yaparak mülakat teknikleri 
uygulayabilmesi, riskli görülen şahıs, araç ve materyallerin ihtiyaç duyulması durumunda gerekli yöntemler kullanılarak hukuka 
uygun şekilde arama görevlerini yapmalarına yönelik uzmanlık eğitimidir. 2022 yılında 16 dönem halinde düzenlenen bu eğitime, 
birimlerimizde görevli 242 personelimiz katılmıştır.

1.2.9.Yol Uygulamalarında Risk Analizi ve Arama Eğitimi

 Bu uzmanlık eğitim programı ile NDB görev alanıyla sınırlı olmak üzere, merkez ve il birimlerince suç gelirleri ile mücade-
lede ilgili mevzuat hükümlerinin etkin bir şekilde işletilebilmesi, suç gelirlerinin tespiti, takibi, el konulması ve müsadere edilmesi 
konuları ile aklama suçlarında kullanılan yöntemlerin aktarılması ve farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Suç Gelirleriyle 
Mücadele Eğitimi 2022 yılında 6 dönem halinde icra edilmiştir. Birimlerimizde görevli 102 personel bu eğitimden yararlanmıştır. 

1.2.10.Suç Gelirleriyle Mücadele Eğitimi  

2022
yIlInda 

16 DÖNEM
halinde

242 
personele	eğitim	

verilmiştir.

Yol Uygulama-
larında Risk 

Analizi ve Arama 
Eğitimi

2022
yIlInda 

6 DÖNEM
halinde

102
personele	eğitim	

verilmiştir.

Suç 
Gelirleriyle 
Mücadele 

Eğitimi 
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1.2.10.Suç Gelirleriyle Mücadele Eğitimi  



 Narkotik suçlarla mücadele birimlerinde görevli eğiticilerin yetişkin eğitimine yönelik öğrenme, öğretme, yaklaşım, 
yöntem ve teknikleri kavramaları, tecrübe aktarımı yoluyla etkili sunum becerilerini geliştirmesi ve süreç içerisinde bunları 
kullanmaları, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve birebir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğiticilik beceri ve 
niteliklerinin öğrenci merkezli yaklaşım bağlamında geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2022 yılında 2 dönem halinde birimlerimizde 
görevli 31 personelimize eğitici formasyonu kazandırılmıştır. 

1.2.11.Eğiticilerin Eğitimi

 Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli kanun uygulayıcılarını; dünyadaki uyuşturucu türlerinin üretim bölgele-
rinden tüketim pazarlarına ulaşmasında kullanılan güzergahlar, yöntemler, yeni rotalar ve trendler konusunda bilgilendirme ve 
güncel mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaya yöneliktir. 2022 yılında 7 dönem halinde birimlerimizde 
görevli 6.591 personelimiz bu eğitime tabi tutulmuştur. 

1.2.12.Uyuşturucu Türleri, Güncel Rota ve Trendleri Eğitimi 
 (Uzaktan Eğitim)
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2022
yIlInda 

2 DÖNEM
halinde

31
personele	eğitim	

verilmiştir.

Eğiticilerin 
Eğitimi

2022
yIlInda 

7 DÖNEM
halinde

6591 
personele	eğitim	

verilmiştir.

Uyuşturucu 
Türleri, Güncel 

Rota ve Trendleri 
Eğitimi 



1.2.12.Uyuşturucu Türleri, Güncel Rota ve Trendleri Eğitimi 
 (Uzaktan Eğitim)

31



 Bu uzmanlık eğitim programının temel amacı, NDB ve il birimlerinde görevli kanun uygulayıcıların, dünyadaki ve ülke-
mizdeki sentetik ve yeni nesil uyuşturucu türleri ile bunların yasa dışı imalinin yapıldığı yerler konusunda bilgilendirilmesi, ilk 
müdahalede dikkat edilmesi gereken hayati hususlar ve güncel mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
2022 yılında 7 dönem halinde birimlerimizde görevli 213 personele “Sentetikler, Yeni Nesil Uyuşturucular ve Gizli Laboratuvarlarla 
Mücadele Eğitimi“ verilmiştir.

1.2.13.Sentetikler, Yeni Nesil Uyuşturucular ve Gizli Laboratuvarlarla  
    Mücadele Eğitimi

 25 yaş ve üzeri yetişkin grupların uyuşturucu ile mücadele alanında farkındalığının artırılması yönünde düzenlenen 
NarkoRehber eğitimlerini verebilecek eğiticilerin yetiştirilmesine yöneliktir. 2022 yılında 2 dönem halinde düzenlenen bu eğitimle,  
birimlerimizde görevli 325 personel NarkoRehber eğitmen kadrosuna kazandırılmıştır. 

 Narkotik suçlarla mücadelede ilk temas noktası olan hudut kapılarında görev yapan personelin, yaptıkları görev sırasın-
da, hudut kapılarında karşılaştıkları kargo ve yolcuları risk analizi değerlendirmesine tabi tutarak, arama teknikleri kullanmaları 
ve görevlerini hukuka uygun bir şekilde yerine getirmeleri için tasarlanmış uzmanlık eğitimidir. 2022 yılında 3 dönem halinde 
birimlerimizde görevli 64 personel “Havalimanlarında Risk Analizi ve Arama Eğitimi“ almıştır.

1.2.14.NarkoRehber Eğiticilerin Eğitimi

1.2.15.Havalimanlarında Risk Analizi ve Arama Eğitimi
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3 DÖNEM
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1.2.14.NarkoRehber Eğiticilerin Eğitimi
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1.2.16.Diğer Alan Eğitimleri

1.2.17.İngilizce Yabancı Dil Eğitimi 

1.2.18.On Parmak Klavye Kullanımı Eğitimi

1.2.19.İlk Yardım ve Acil Müdahale Eğitimi

 Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerinde görevli personelin, sahadaki görev alanına göre ihtiyaç duyduğu eğitimleri 
alarak, güncel mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Uzmanlaşma eğitimleri olarak planlanan 
ve gizlilik ihtiva eden bu eğitimler, 2022 yılında 59 dönem halinde birimlerimizde görevli 1.975 personele aktarılmıştır.

 Daire Başkanlığımız kadrosunda görevli 29 personelin İngilizce yabancı dil bilgisi seviyelerinin geliştirilmesi amacıyla 
alanında uzman eğitim görevlilerinin katkısıyla hazırlanan proje uygulamaya geçirilmiştir.

 Daire Başkanlığımız kadrosunda görevli 30 yaş altı personelin yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olması, on par-
mak klavye ve klavye kısa yollarını kullanmayı öğrenerek birim hizmetlerine katkı sağlamaları amacıyla hazırlanan iki aşamalı 
proje kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığıyla eğitim işbirliği faaliyeti yürütülerek 42 personelin yüz yüze eğitim alması sağ-
lanmış, akabinde NarkoNet sistemi üzerinden geliştirilen uygulamalı eğitim modülleri faaliyete geçirilerek Narkotik Suçlarla 
Mücadele birimlerinde görevli tüm personelin kullanımına açılmıştır. Ara dönemlerde yapılan sınavlar ve nihai final sınavı ile 
verilen süre içerisinde personele on parmak yazım ve klavye kısa yolu kullanma becerileri kazandırılmıştır.

 Yürütülen operasyonel faaliyetler ve düzenlenen eğitim programları çerçevesinde; görevlendirilen personelin acil 
bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı, etkin ve uygun 
müdahalede bulunabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında hazırlanan bu proje ile 2022 yılında 31 
personel gerekli bilgi ve beceriyi kazanmıştır.
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2. ULUSLARARASI FAALİYETLER

 Narkotik suçlarla mücadelede son derece önemli bir güzergâh olan “Balkan Rotası“ üzerinde yer alan ülkemiz, gerek 
Asya’da üretilip Avrupa’ya transfer edilen eroin ve metamfetamin kaçakçılığında gerekse Avrupa’da üretilen ve Asya’ya sevkiyatı 
yapılan sentetik uyuşturucular ile ara kimyasallar kaçakçılığında transit ve kısmen hedef ülkedir. 

 Ulusal sınırların ötesinde uluslararası platformlarda da ülkemizin narkotik suçlarla mücadeledeki başarısı sıkça dile 
getirilmekle birlikte, BM ve AB tarafından periyodik olarak yayınlanan uyuşturucu raporlarında Türkiye’nin uyuşturucu ile mü-
cadele 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 paylaş-
maktadır. 

 NEA tarafından, ülkemizle ikili güvenlik işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin ve ülkemizin üyesi/tarafı olduğu ulusla-
rarası 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 anlaşmalar çerçevesinde eğitim programları düzenlenmektedir. 
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NEA ULUSLARARASI EĞİTİM İSTATİSTİĞİ
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 Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 salgınına rağmen 2021 yılı içerisinde CICA/ AİGK, CICA/AGİT, NATO, UNODC, Paris Paktı, 
TİKA, ECO/EİT, BSEC/KEİ, INTERPOL, CEPOL, FLETC, DHS, ILEA, IAWP 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.

 2022 yılında ise süregelen eğitim işbirliği faaliyetleri arttırılarak, bölgesel ve küresel açıdan narkotik suçlarla mücadelede üst 
sıralarda yer alan tecrübe birikimimiz, işbirliğinde bulunulan tüm ülke ve uluslararası organizasyonlarla paylaşılmıştır. 



2.1. Uluslararası Organizasyonlarla Eğitim İşbirliği
2.1.1.Çevrimiçi/Yüz yüze Katılım Sağlanan Faaliyetler

ASEANAPOL
 19-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Güneydoğu Asya Ülkeleri Ulusal Polis Güçleri Birliği (ASEANAPOL)  tarafından çevrimiçi düzen-
lenen “12. İrtibat Noktaları Toplantısı (ACPM)”.

CARICC
 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK) 65. Oturumu çerçevesinde 15 Mart 2022 tarihinde çevrimiçi düzen-
lenen “Kuzey Rotasına Özel Bir Bakışla, CARICC’in Uyuşturucu Kaçakçılığı, Ulus Ötesi Organize Suç ve İlgili Terörizmle Bölgesel ve Bölgeler 
Arası Düzeylerde Mücadeledeki Rolü” konulu yan etkinlik. 

CEPOL
 •Organize Suç Grupları ile Terörist grupları Arasındaki Bağlantıyı Ortaya Çıkarma”  konulu çalıştay (15-17 Mart 2022),
 •Yasadışı Uyuşturucu Laboratuvarlarının Ele Geçirilmesi (30 Mayıs-10 Haziran 2022),
 •Uyuşturucu Kaçakçılığı Yöntemleri (26-30 Eylül 2022),
 •Sınır Ötesi Uyuşturucu Araştırmaları (21-25 Kasım 2022),
 •Uyuşturucu Suçu ve Piyasaları-Stratejik Analiz (06-09 Aralık 2022) konulu yüz yüze eğitimler.

EİT
 17 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından çevrimiçi düzenlenen “Bölgesel Planlama Konseyi 
(BPK) 32. Toplantısı” ve 14.12.2022 tarihinde düzenlenen “Uyuşturucu Bağımlılığından Birinci Korunma 3. Çevrimiçi Eğitimi”.

INCB
 21-24 Mart 2022 tarihleri arasında Uluslararası Narkotik Kontrol Grubu (INCB) tarafından düzenlenen “İnternet Hizmetlerinin 
Kötüye Kullanılarak Tehlikeli Madde Kaçakçılığının Yapılmasının Engellenmesi Toplantısı “.

IPA
 AB Türkiye Delegasyonu Başkanlığında 29 Kasım 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen “IPA-II İçişleri Alt Sektörü 13.Sektö-
rel İzleme Toplantısı”.

NCA
 Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) tarafından 23, 29 ve 31 Mart 2022 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenen “Açık Kaynak Analizi 
Eğitimi”.

PG
 21-24 Haziran 2022 tarihleri arasında İrlanda’da ve 04-07 Ekim 2022 tarihleri arasında Polonya’da Pompidou Group (PG) tarafın-
dan düzenlenen “Substance Use, Addictions and Online Pratices” konulu 2022 Yönetici Eğitim Programı.

UMK 
 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde hibrit formatta düzenlenen 65. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK) Birinci Oturumla-
rarası Toplantı.
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ROCB EUROPE
 Dünya	Gümrük	Örgütü	Avrupa	Bölgesel	Kapasite	Geliştirme	Ofisi	(ROCB	Europe)		tarafından	03	Mart	2022	tarihinde	
düzenlenen	çevrimiçi	seminere	“Uyuşturucu	Ticaretinden	Elde	Edilen	Gelirlerin	Aklanması	İle	Mücadele”	konu	başlığı	ile	
NDB	tarafından	eğitici	desteği	verilmiştir.	Seminer	kapsamında	Dünya	Gümrük	Örgütü	Avrupa	Bölgesi’nin	30	üye	ülkesinden	
296	gümrük	personeline	tecrübe	aktarımı	sağlanmıştır.

UNODC
 İstanbul	ilinde	23	–	25	Mayıs	2022	ve	26	–	30	Eylül	2022	tarihleri	arasında	2	dönem	halinde	UNODC	üyesi	6	Balkan	
ülkesinden	toplam	24	personele	tecrübe	aktarımında	bulunulmuştur.	

Afganistan Kaynaklı Uyuşturucularla Mücadele Eğitim Projesi    
 Afganistan’a komşu ülkeler başta olmak üzere farklı kıtalardaki ülkelere nakledilmek üzere uluslararası suç organi-
zasyonları aracılığıyla kaçakçılığı yapılan uyuşturucuların kontrolü, yasa dışı faaliyetin önüne geçilmesi ve tüm unsurlarıyla 
deşifre edilmesi, narkotik suçlarla mücadelede yeni soruşturma teknikleri, özellikle metamfetamin ve ara kimyasallarla müca-
dele ve narkotik madde arama köpeklerinin ve idarecilerinin eğitimi gibi konularda, Japonya hükümetinin finansal desteği ile 
UNODC koordinesinde Orta Asya Ülkelerinin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) kanun uygulayıcı 
birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla UNODC ile NEA arasında eğitim işbirliği yürütülmesine yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. 

Proje kapsamında, 
 •27 Eylül 2022 tarihinde UNODC yetkilileri ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.
 •26 – 29 Kasım 2022 tarihleri arasında Özbekistan’a çalışma ziyareti yapılmıştır.
 •Afganistan’a komşu ülkelerin (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) kolluk kuvvetlerinin 
narkotik suçlarla mücadele alanında kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik, 2023 yılında 2 eğitim programı düzenlenmesi 
planlanmaktadır.
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2.1.2.Çevrimiçi/Yüz Yüze Yürütülen Eğitim Faaliyetleri



	 Yasadışı	Uyuşturucu	Ticaretinden	Elde	Edilen	Suç	Gelirleriyle	Mücadele	TAIEX	(Teknik	Destek	ve	Bilgi	Değişim	
Mekanizması)		Konferansı

 Narkotik madde ticaretinden elde edilen suç gelirleriyle mücadelede işbirliğinin üst düzeye çıkarılması, bu alanda 
mücadele eden ülkelerin kanun uygulayıcı birimleri arasında tecrübe aktarımının sağlanması, iyi uygulamaların transfer edil-
mesi, mevzuat ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve Türkiye, İsveç, Belçika, İtalya, Hollanda, İspanya, 
Fransa ülkeleri ile EUROPOL Organizasyonundan uzmanların konuşmacı olarak katıldığı “Yasadışı Uyuşturucu Ticaretinden Elde 
Edilen Suç Gelirleriyle Mücadele TAIEX Konferansı”  06 – 07 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Konferansa;

 •Avrupa Birliği (AB)  üyesi 9 ülkenin ülkemizdeki irtibat görevlileri ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin   
   (UNODC) temsilcisi,
 •Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri,
 • İçişleri Bakanlığı kolluk birimleri temsilcileri katılım sağlamıştır.

 SELEC ülke temsilcilerinin (Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Macaristan, Bosna ve Hersek, Karadağ, 
Yunanistan, Bulgaristan) katılımı ile “Uluslararası Kolluk Kuvvetlerinin Eğitim Süreci” konulu eğitim semineri 23 – 25 Şubat 
2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
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2.2. Karşılıklı İşbirliği Kapsamında Ülkelerle Yürütülen Eğitim İşbirliği

2.3.Gerçekleştirilen Projeler

Eğitim Semineri

Kaçak Laboratuvarlar ve Yeni 
Psikoaktif Maddeler (NPS)  
16 – 20 Mayıs 2022

İTALYA 1

3

KENYA

SUDAN

İNGİLTERE

Narkotik Suçlarda Suç Geliriyle Müca-
dele Temel Eğitimi 13 – 17 Haziran 2022

Gemi Takip Cihazı Eğitimi 
31 Ekim – 04 Kasım 2022

Narkotik Suçlarda Havalimanlarında Risk 
Analizi ve Arama Teknikleri Eğitimi
17 – 21 Ekim 2022

2

4



	 •Avrupa	Birliği	üyesi	ülkelerin	narkotik	suçlarla	mücadele	eden	birimlerinin	katılımı	ile	“Narkotik	Suçlarla	Mücade-
lede	Eğitim	Süreçleri,	İşbirliği	Alanları,	Trendler	ve	Fırsatlar“	konulu	TAIEX	projesinin	2023	yılı	Mart	ayı	içerisinde	gerçekleş-
tirilmesi	planlanmaktadır.

 •ECO/EİT	üyesi	ülkelerin	narkotik	suçlarla	mücadelelisine	destek	olmak	amacıyla	narkotik	suçlarla	mücadele	eden	
uluslararası	kolluk	kuvvetlerine	yönelik	eğitim	üzenlnmesi	planlanmaktadır.	

	 •Ülkemiz	ve	CARICC	organizasyonu	arasında	narkotik	suçlarla	mücadele	alanında	uluslararası	işbirliği	

 •Kuzey	Kıbrıs	Türk	Cumhuriyeti	Polis	Teşkilatı	ile	Türkiye	Cumhuriyeti	Emniyet	Genel	Müdürlüğü	arasına	yapılan	iş	
birliği		gereği	KKTC‘nin	narkotik	suçlarla	mücadelesinin	desteklenmesi	planlanmaktadır.

Uluslararası Alanda Yapılması Planlanan Projeler 

2.4. Karşılıklı İşbirliği Kapsamında Yürütülen Ulusal Eğitimler

Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığı
 Diplomasi Akademisi Başkanlığı tarafından 24 Ekim – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında bu yıl ilk kez Büyükelçi olarak atanması 
öngörülen görevlilere yönelik düzenlenen “İlk Kez Büyükelçiler için Yönlendirme Programı – Sonbahar 2022” konulu eğitim programına 
eğitici desteği verilmiştir.

Jandarma Genel Komutanlığı
 Uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kendi sorumluluk bölgesindeki önleyici faali-
yetlerine katkı sunmak için Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 77 personele yönelik 2022 yılında 2 dönem halinde “NarkoRehber Eğiticile-
rin Eğitimi” düzenlenmiştir

Türkiye Adalet Akademisi
 Türkiye Adalet Akademisi tarafından 16 – 21 Ekim 2022 tarihleri arasında Sırbistan, Bosna-Hersek ve Karadağ’da görev yapan 
hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlara yönelik “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele” konulu eğitim programına eğitici desteği 
verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
 Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde 6 farklı dönem halinde düzenlenen 
“Suç Gelirleriyle Mücadele”  konulu eğitim programında MASAK uzmanlarının bilgisinden yararlanılmıştır. 

Eskişehir Anadolu Üniversitesi
 Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, 2022 yılı içerisinde 6 farklı dönem halinde düzenlenen 
“Suç Gelirleriyle Mücadele”  konulu eğitim programında Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile eğitim işbirliği yürütülmüştür.
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3. PROJELER VE BİLGİLENDİRME 
FAALİYETLERİ
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	 Merkez	ve	taşra	narkotik	suçlarla	mücadele	birimlerinde	görev	yapan	personelin	alması	gereken	eğitimlerin	
belirlenmesi,	yeni	ihtiyaçlara	yönelik	eğitim	planlarının	yapılması,	insan	kaynağının	yetkinliğinin	geliştirilmesi,	üretkenlik	
sağlanması	ve	hizmet	kalitesinin	artırılması	amacıyla,	başlangıç	eğitiminden	uzmanlık	gerektiren	eğitimlere	kadar	geçen	
süreci	tanımlayan	Eğitim	Döngüsü	Modülü	oluşturulmuştur.	Modül,	PolNET	üzerinden	NarkoNET	ana	sayfasında,	merkez	
ve	taşra	narkotik	birimlerinde	görevli	personelin	kullanımına	açılmıştır.	Oluşturulan	sistem	ile	personelin	alacağı	herhangi	
bir	eğitim	öncesi	alması	gereken	ve	çalıştığı	birime	göre	alabileceği	eğitimler	sınıflandırılmış,	uzmanlık	eğitimleri	öncesi	
belli	eğitimler	verilerek	personelin	hazırlanması	amaçlanmıştır.	İl	birimlerimizin	eğitim	sürecine	doğrudan	katkı	sağlaması	
amacıyla	eğitici	ve	kursiyerlerin	görüş	ve	önerileri,	modül	üzerinden	NEA’ya	iletilmektedir.	Eğitim	programlarına	ait	dokü-
manların	kursiyerlere	eğitim	öncesi	ulaştırılması	sağlanmaktadır.

3.1. Eğitim Döngüsü Projesi
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3.2. Uzaktan Eğitim 
 Yeşil Perde Sınıfı Projesi



 Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yeni yöntem ve tekniklerin en kısa sürede mücadeleci tüm personele ak-
tarılarak bilgilendirilmesi adına teşkilatımızın her köşesinde aktif olarak kullanılan POLNET çatısı altında Daire Başkanlığımız 
NARKONET ağını geliştirilerek personelimizin gelişmelerden anında faydalanması sağlanmaktadır. Gelişen ve değişen bilimsel 
teknolojiye bağlı olarak yeni yöntemlerin eğitim sistemimize entegre edilmesi ile bilgi ve tecrübelerin narkotik suçlarla müca-
dele birimlerinde görevli her kademedeki personele anlık ve yüksek çözünürlüklü eğitim videolarının hazırlanarak NARKONET 
üzerinden paylaşılması için Uzaktan Eğitim Yeşil Sınıfı Perde Projesi NEA tarafından 2019 yılı içerisinde faaliyete geçirilmiştir. 

 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 görüntü-
leyebileceği sürdürülebilir, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir. Bu yeni eğitim sistemi, ölçme ve değerlendirme metotları 
kullanılabilen ve modern bir eğitim sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 NEA uzaktan eğitim sınıfında kullanılan yeşil perde projesi ile gerçekleştirilen video çekimlerinden elde edilen görüntü-
lerden, yeşil fon silinerek yerine istenilen görüntülerin en kaliteli şekilde eklenmesi tekniği kullanılmaktadır.

 NARKONET, Narkotube ve sosyal medya platformlarına bilgilendirme ve farkındalık temalı içerik üretilmekte, yeşil perde 
stüdyosu ile arka plana istenilen sunum video fotoğraf vb. içerikler konularak yapılan sunumların daha açıklayıcı olması sağlan-
maktadır. 

Uzaktan Eğitimin Avantajları;

 •Uzaktan eğitim, tamamen öğrenci merkezlidir. 
 •Geniş bir kitleyi kapsayan eğitim programıdır.
 •Yer ve zaman engelini ortadan kaldırır, 7/24 eğitim imkânı sağlar.
 •Teknolojinin gelişmiş araçlarından faydalanabilme imkânı sunar.
 •Bilgiye olan erişimi çabuklaştırır.
 •Klasik eğitim sisteminin getirdiği ek maliyetleri ortadan kaldırır.
 •Çeşitli sebeplerle eğitimine ara verilen personelimizi tekrar programa entegre etmek kolaydır.

 NEA yüz yüze verilen eğitimlerle birlikte, uzaktan eğitimin bu avantajları çerçevesinde, güncel teknolojiyi de takip 
ederek uzaktan eğitimlere önem atfetmektedir. Uzaktan verilen eğitimlerimiz “Uzaktan Eğitim Yeşil Perde Projesi” kapsamında 
çekimler, kurgular ve animasyonlar şeklinde çalışmalar yapılarak çeşitli eğitim içerikleri oluşturularak, personelimizin hizmetine 
sunulmuştur. Oluşturulan eğitimlerle binlerce personelimize uzaktan erişim sağlanmıştır.
Uzaktan eğitim alması gereken personel aynı anda ve toplu şekilde eğitime alınmaktadır. 

 NEA tarafından uzaktan eğitim modülü ile faaliyete geçtiği 2022 yılında NARKONET ağı üzerinde toplam 6 farklı eğitim 
programı ile 17 dönem halinde 14343 personele uzaktan eğitim verilmiştir.

 NDB’nin, @narkotiksmdb resmi hesabının yanı sıra, NEA Şube Müdürlüğüne ait “@narkoakademi” isimli resmi sosyal 
medya hesabı da aktif hale getirilmiştir. Emniyet Teşkilatı bünyesindeki aktif hesaplar arasına giren @narkoakademi, yapılan 
paylaşımlarla günümüz trendlerine uygun içeriklerle vatandaşlarımızı uyuşturucu suçları ve madde bağımlılığına karşı bilgi-
lendirmeyi öncelik edinmiştir. Bununla birlikte, eğitim faaliyetlerinin tanıtımı ve bağımlılıkla mücadelede dikkat çekici içerikler, 
hem ülkemiz hem de dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformları (Instagram-Facebook-Twitter) üzerinden 
zengin içeriklerle vatandaşlarımıza ulaşılmaktadır. 
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3.3. Sosyal Medya Paylaşımları 



3.4  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. 19.04.2021 tarih ve 2021/7 sayılı Genelge ile “En İyi Narkotik Polisi; Anne“ Uygulama Planı 
yayımlanarak ilgili diğer kurumlarında desteği sağlanmıştır.

 En iyi Narkotik Polisi; Anne eğitimleri, Narkotik birimlerinde görev yapan ve bu konuda Daire Başkanlığımız tarafından 
eğitim verilen personel tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 2021 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları tarafından bu 
konuda eğitim alan personel tarafından da vatandaşlara yönelik En İyi Narkotik Polisi; Anne, eğitimleri düzenlenmektedir. 
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 Eğitimler çerçevesinde projenin başlama tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülke genelinde 36.302 faaliyet sonu-
cunda toplam 1.392.286  anne/anne adayına ulaşılmıştır.
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EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE SAYILARI

23 EKİM 2020 – 31 ARALIK 2020 648 20.103

11.409

24.245

452.485

919.698

01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021

01 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022

FAALİYET SAYISI

36.302

KİŞİ SAYISI

1.392.286  

YIL

TOPLAM



3.5. NarkoRehber Projesi
 Proje ile uyuşturucu madde satışı ve dağıtımı ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi akışını sağlayacak sistemin ku-
rularak haber alma kaynaklarının arttırılmasının sağlanması kapsamında; mahalle ve sokak bazında halkın duyarlılığının 
artırılması, uyuşturucu kullanımı ya da satışı gibi durumların ilgili birimlere bildirilerek yaşam alanlarının güvenli ve sağlıklı 
hale getirilmesi amacı ile özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaflar, belediye zabıtaları, belediye temizlik işçileri, apart-
man yöneticileri/görevlileri, site güvenlik görevlileri vb. 25 yaş üstü yetişkinlere uyuşturucu arzının önlenmesine yönelik 
eğitimler verilerek vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 NDB tarafından “NarkoRehber Eğitim Modülü“ eğitimini almış İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü perso-
neli tarafından, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik 
eğitim faaliyetleri 01 Kasım 2017 tarihi itibariyle tüm ülkede yürütülmektedir. 

 NarkoRehber Projesi faaliyetleri kapsamında projenin başladığı 01 Kasım 2017 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine 
kadar toplamda 49.246 faaliyet yapılmış 2.772.950 vatandaşa ulaşılmıştır.

 Pandemi sürecine rağmen çalışmalarımıza ara verilmeden devam edilmiştir. Her geçen yıl bir önceki yıla göre 
faaliyet sayısında ve ulaşılan kişi sayısında pandemi kısıtlamaları sebebiyle 2020 yılı haricinde istikrarlı bir yükseliş olması 
eğitim çalışmalarındaki kararlılığın bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

NARKOREHBER PROJESİ SAYILARI

5972017

2.8552019

45.793

254.832

1.7942018

1.9742020

13.171

28.855

2021

2022

185.234

123.897

630.524

1.532.670

FAALİYET SAYISI

49.246

KİŞİ SAYISI

2.772.950

YIL ARALIKLARI

TOPLAM
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3.7.Narko – Nokta Projesi
 Vatandaşlarımızın uyuşturucu ile toplumsal mücadele duyarlılığını arttırarak, satıcı ve kullanıcıların belirlenmesi 

ile suç işlenen yerlerin tespitini sağlamak, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kolluk kuvvetleri tarafından nasıl yapıl-

dığını anlatmak ve uyuşturucu maddeler hakkında aileleri bilgilendirmek amacıyla, 01 Haziran 2017 yılında Narko – Nokta 

Projesi hayata geçirilmiştir.
 Projenin başladığı 2017 yılından 31 Aralık 2022 tarihine kadar 3.525.782 kişiye ulaşılmış, 2.654.840 materyal 
dağıtılmıştır.

NARKO-NOKTA PROJESİ ULAŞILAN KİŞİ VE DAĞITILAN 
METERYAL SAYILARI

01 AĞUSTOS 2017-31 ARALIK 2017

01 OCAK 2019 – 31 ARALIK 2019

26.418

208.198

51.318

301.221

167.482

129.461

612.219

2.382.004

394.993

77.737

604.940

1.224.631

01 OCAK 2018 – 31 ARALIK 2018

01 OCAK 2020 – 31 ARALIK 2020

01 OCAK 2021 – 31 ARALIK 2021

01 OCAK 2022 – 31 ARALIK 2022

KİŞİ SAYISI

3.525.782

MATERYAL SAYISI

2.654.840

TARİH ARALIĞI

TOPLAM
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3.6. Narko – Gençlik Eğitimi Projesi
 YÖK tarafından gönderilen Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’nın 1.3 maddesinde “Üniversite öğrencilerine yönelik 
uyuşturucu bağımlılığı konusunda koruyucu/önleyici farkındalık çalışmalarının yapılması, üniversite ve/veya fakülte bazın-
da panel, seminer ve konferansların düzenlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendi-
rici video, tanıtım filmi vb. hazırlanması“ ifadesi yer almaktadır. Bu çerçevede üniversitelerden gelecek eğitim taleplerinin 
karşılanmasına yönelik TUBİM Bilim Kurulunun katkıları ile “Gençlik Modülü“ hazırlanmıştır. Bu eğitim modülü ile başta 
merak, arkadaş ısrarı ve özenme nedenleriyle madde kullanmamayı sağlama, sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürdürme adına, 
gençlerin uyuşturucu tehdidi konusunda farkındalığının artırılması hedeflenmektedir 
 Bu çerçevede, 81 ilde NarkoRehberler tarafından verilecek olan üniversitelere yönelik eğitimlerin, YEŞİLAY uzman 
personeli ile irtibata geçilerek beraber planlanması NarkoRehberlerce verilecek 45 dakikalık eğitimin ardından, Yeşilay 
uzmanı tarafından 20 dakikalık bir eğitim verilmesi uygun görülmüştür. 
 2021 yılında başlayan proje ile 1.427 faaliyet sonucunda 151.750 gence ulaşılmıştır.



3.8.Narkolog Projesi
 NDB, uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk etmenlerinin belirlenmesi yoluyla, madde 

kullanım sorunu ve uyuşturucu madde arzı ile daha güçlü ve etkin bir biçimde mücadele etmeyi amaçlamaktadır. 

 Proje bu amaçla 2018 yılında faaliyete geçirilmiştir. Projenin başladığı tarihten 31 Aralık 2022 tarihine kadar 

155.262 anket uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin yapılan analiz çalışmaları sonrasında 2018 yılı Haziran ayından bu yana 

her yıl “Narkolog Projesi Analiz Raporu“ hazırlanarak ilgili kurum, kuruluş, birimlere ve kamuoyuna narkotik.pol.tr adresi-

miz üzerinden iletilmektedir.

NARKOLOG PROJESİ

05 HAZİRAN - 31 ARALIK 2018

2020

6.069

32.948

2019

2021

2022

21.164

43.452

51.629

TARİH

TOPLAM

UYGULANAN ANKET 
FORMU

155.262
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3.9. Uyuşturucu Madde Kullanımını   
  Önleme Afiş Yarışması
	 NDB,	geleceğimizin	teminatı	olan	gençlerimizin	uyuşturucu	ile	mücadele	alanında	bilgilendirilmesi,	bilinçlendirilmesi,	
farkındalığının	artırılması	ve	uyuşturucu	maddelerden	uzak	tutulması	amacıyla	13	Ocak	2022	–	1	Mayıs	2022	tarihleri	arasında	
üniversite	öğrencilerine	yönelik	uyuşturucu	madde	kullanımını	önleme	afiş	yarışması	düzenlenmiştir.	562	öğrenci	720	eser	ile	
katılım	sağlamıştır.		12	Haziran	2022	tarihinde	dereceye	giren	ilk	beş	eser	açıklanmıştır.
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3.10.Narko – Tır  Projesi

Proje	kapsamında	projenin	başladığı	2015	yılından	31	Aralık	2022	tarihine	kadar	586.012	kişiye	ulaşılmıştır.

 Dünya’da ve Türkiye’de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Narkotik Eğitim Tır’ı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve 

İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği ile 2015 yılında hayata geçirilmiş ve 2017 yılında diğer illerimize görevlendirilmeye başla-

mıştır. NarkoTır Aracı 13 m. uzunluğunda ve 2,55 m. genişliğinde, özel olarak üretilmiştir. Aerodinamik yapıyı bozmayacak 

şekilde 8 m. genişleyen hareketli bir bölüm eğitim aracına entegre edilerek araç içerisinde 40 m2’lik modern bir eğitim 

salonu oluşturulmuştur. İç mekânda 12 adet dokunmatik ekran ve ekranlarda 54 farklı konuda hazırlanmış madde kulla-

nımı ve zararlarını anlatan animasyonlar ile eğitim programları sunulmaktadır. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ek 

olarak Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nce de 2020 yılında ikinci NarkoTır dizayn ve yapımı tamamlanıp 2021 yılında faaliyetle-

re başlamıştır.

NARKO-TIR FAALİYETLERİ VE ULAŞILAN KİŞİ SAYILARI

2015

2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

İSTANBUL VE İLÇELERİ

AKSARAY, İSTANBUL, KIRIKKALE, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, 
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS VE YALOVA

YALOVA

AFYONKARAHİSAR, ANTALYA, BİLECİK, BOLU, DENİZLİ,  DÜZCE,  EDİRNE, ISPAR-
TA, İSTANBUL,  İZMİR,  MANİSA,  MUĞLA,  RİZE, TEKİRDAĞ VE ZONGULDAK

AMASYA, BALIKESİR,  GİRESUN, İSTANBUL,  KOCAELİ, KONYA, KÜTAHYA, MUĞLA,  
ORDU, OSMANİYE, RİZE, SAMSUN VE TRABZON

NARKO-TIR ARACININ BAKIMI NEDENİYLE YIL İÇERİSİNDE SADECE İSTANBUL 
İLİNDE BEŞ FAALİYET GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ADANA, AFYONKARAHİSAR, ANKARA, DENİZLİ, GAZİANTEP,  İSTANBUL, İZMİR, 
KARABÜK, KOCAELİ, KONYA, SAKARYA, ŞANLIURFA, BURSA

İSTANBUL, ANTALYA, ÇANAKKALE, KONYA, KOCAELİ, SAKARYA, KIRKLARELİ, 
KASTAMONU

111.700

48.165

6.050

87.903

6.208

88.990

152.070

84.926

FAALİYET YAPILAN İL

42 İL

KİŞİ SAYISI

586.012

YIL

TOPLAM
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 NarkoRehber bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ülkemizde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların uyuşturu-

cuya karşı bilinçlendirilmeleri ve farkındalıklarının artırılması amacıyla hazırlanmış eğitim modülüdür. Narko – Göçmen 

modülü kapsamında eğitimlerin başladığı 19 Ağustos 2021 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülke genelinde 953 

eğitim faaliyeti sonucunda 37.441 göçmene ulaşılmıştır.

 NarkoRehber bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ülkemizde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin uyuşturu-

cuya karşı farkındalıklarının arttırılması amacıyla hazırlanmış eğitim modülüdür. Narkokaan modülünün uygulanmasına 26 

Şubat 2022 tarihinde başlanmıştır.

 Proje kapsamında projenin başladığı 26 Şubat 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar 739 faaliyet ile 176.819 

özel güvenlik görevlisine ulaşılmıştır.

 Son yıllarda hem dünya hem de ülkemiz adına ciddi bir tehdit olarak görülen metamfetamin ile ilgili olarak, nar-

kotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza personeline 

NarkoRehberlerce eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan “Güvenlik Güçlerine Yönelik Metamfetamin Modülü” 02 Ağustos 

2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Metamfetamin Eylem Planı” ile birlikte uygulanmaya başlanmıştır. 

 Proje kapsamında projenin başladığı 2 Ağustos 2022 tarihinden 31 Aralık 2022 tarihine kadar 894 faaliyet ile  

29.334 kişiye ulaşılmıştır.

3.11.Narko – Göçmen Projesi

3.12.Narko – Kaan Projesi

3.13.Metamfetamin Eğitimi
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ABD

 05.04.2022 tarihinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) Ankara Ofisinden Frendy SANDINO ve beraberin-

deki heyet NEA’ya ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

 16.08.2022 tarihinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) Ankara Ofisinden Frendy SANDINO, DEA İstanbul 

Ofisinden Thomas MILLER ve Özhan ALAP NEA’ya ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

ALMANYA

 31.08.2022 tarihinde Almanya BKA irtibat görevlisi Gernot WITTBECKER ve beraberindeki heyet NEA’ya ziyaret 

gerçekleştirmişlerdir. 

BELÇİKA

 29.08.2022 tarihinde Belçika ülkesinden polis irtibat görevlisi Sebastien JORİS ve beraberindeki heyet NEA’ya 

ziyaret gerçekleştirmişlerdir. 

FRANSA

 12.09.2022 tarihinde Fransa irtibat görevlisi Xavier CLAUDEL NEA’ya ziyaret gerçekleştirmiştir. 

HOLLANDA

 Türkiye-Hollanda 2022 Yılı Ortak Eylem Planı kapsamında 29 Kasım 2022 tarihinde; Hollanda Polis Teşkilatında 

görevli Emniyet Amiri Irma VERMEULEN başkanlığındaki 4 kişilik heyet NEA’ya ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

 

İNGİLTERE 

 02.11.2022 tarihinde NCA Uluslararası irtibat görevlisi Julian DAVIES NEA’ya ziyaret gerçekleştirmiştir. 

İTALYA

 07.09.2022 tarihinde İtalya irtibat görevlisi Simone PIOLETTI NEA’ya ziyaret gerçekleştirmiştir.

KOSOVA

 29.03.2022 tarihinde Kosova Polis Teşkilatı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Soruşturma Müdürü Reshat MURSELI ve 

beraberindeki heyet NEA’ya ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

RUSYA

 01 Aralık 2022 tarihinde Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Başkanı 

Tuğgeneral Ivan GORBUNOV’un başkanlığındaki 4 kişilik heyet NEA’ya ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

ÖZBEKİSTAN

 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile yürütülen eğitim işbirliği kapsamında Özbek Devlet Gümrük 

Komitesi Bölgesel K9 Eğitim Merkezine NDB tarafından 25-29 Kasım 2022 tarihleri arasında çalışma ziyareti gerçekleştiril-

miştir.

3.14.Ziyaretler
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4.YAYINLAR 

4.1. 2022 Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler

4.3. 2022 Eğitim Faaliyet Raporu (NEA – KEM)

4.2. 2022 National Drug Report TÜRKİYE: Trends and Developments

4.4. 2022 Training Activities Report (NEA – KEM)

   Türkiye Uyuşturucu Raporu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 10 bakanlığa bağlı 27 alt birim ile Belediye Başkan-
lıkları ve 1 STK olmak üzere toplam 29 kurum ve kuruluştan temin edilen verilerle, TUBİM tarafından 2006’dan bu yana yıllık 
olarak hazırlanmaktadır. En güncel rapor “2022 Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler“ adıyla yayımlanmıştır. 

   Eğitim Faaliyet Raporu 2019’dan bu yana yıllık olarak NEA tarafından hazırlanmaktadır. Narkotik suçlarla etkin bir şekilde 
mücadele edebilmek için ulusal ve uluslararası alanda verilen eğitim ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmanız, NEA 
ve KEM’i yakından tanımanız amacıyla “2022 Eğitim Faaliyet Raporu“ en güncel haliyle Nisan 2022 tarihinde yayımlanmıştır.

    Türkiye Uyuşturucu Raporu, EMCDDA, AB, UNODC gibi uluslararası kuruluşların yabancı ülkelerin istifadesine sunulması 
için İngilizce olarak yayımlanmıştır. 

Başkanlığımızın uluslararası temaslarında bilgilendirme amacıyla 2022 Eğitim Faaliyet Raporu’nun İngilizcesi yayımlanmıştır.
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4.5. 2022 Uluslararası Eğitim Kataloğu

4.7. Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin  
 İzlenmesi Projesi

4.6. 2022 NARKOLOG Projesi Analiz Raporu  

4.8. Metamfetamin: Türkiye ve Dünyadaki Durumu Kitabı

    Uluslararası alanda NEA ve KEM tarafından verilen toplam 22 eğitimin amacı, hedefi ve verilen derslere ait içeriğin 
aktarıldığı Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanan eğitim kataloğunun ve yukarıda bahsedilen faaliyet raporunun dijitaline 
http://narkotik.pol.tr/nea adresinden ulaşılabilir.

    Kanalizasyon epidemiyolojisi, yasa dışı uyuşturucu kullanımındaki bölgesel ve zamansal farklılıklar hakkında gerçek 
zamanlı veri izleme potansiyeline sahip, hızla gelişmekte olan bir disiplindir. 2018 – 2023 Uyuşturucu ile Mücadele Eylem 
Planında (UMEP) “Atık Sularda Uyuşturucu Madde Miktarının Tespit Edilmesinin Sağlanması” kapsamında yapılan çalışma-
nın ilgili paydaşlarla yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.  

    Bu kapsamda, 15 Şubat 2018 tarihli Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Kararı uyarınca atık su analiz çalışmasının 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti sorumluluğunda olmak üzere Adli Tıp Kurumu, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde 
yapılmasına karar verilmiştir. Proje 18 ilin 49 atık su artıma tesisinde uygulanmakta iken, 2020 yılında projenin 44 yeni ilde 
ve 64 yeni atık su arıtma tesisinde de uygulanabileceği tespit edilmiştir. Toplamda 62 il ve 113 tesiste proje uygulamaya 
geçmiştir. 2022 yılında 62 ilimizde 4 dönem halinde yapılması planlanmaktadır. Birinci dönem 22 Mart - 29 Mart 2022, ikin-
ci dönem 28 Haziran – 05 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Üçüncü dönem çalışmaları devam etmektedir.

  Uyuşturucu madde suçlarının arkasında yatan nedenlerin ve risk etmenlerinin belirlenmesi için, İl Emniyet Müdürlükleri-
nin adli birimleri tarafından uyuşturucu suçlarından dolayı soruşturma gören şüphelilere yönelik ve tamamen gönüllülük 
esasına göre, 2 bölüm ve 77 sorudan oluşan bilimsel bir araştırma anket formu uygulanmaktadır. Anket formu NARKO-
FORM olarak isimlendirilmiştir.  Anket verileri tablet – PC’ler üzerinden on – line olarak Başkanlığımıza aktarılmaktadır. 
Bu kapsamda elde edilen veriler üzerinden analizler yapılarak raporlar hazırlanmakta, 2018 yılından bu yana ilgili kurum, 
kuruluşlarla ve 2019 yılından itibaren kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Narkolog Projesi Analiz Raporu 2022 yılında, ulaşılan 
51.629  anket değerlendirilmiş ve “Narkolog 2022; Madde Kullanıcıları Profil Analizi” adıyla yayımlanmıştır.

 Ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında yasaklı olmasına karşın dünya genelinde Amfetamin Türü Uyarıcılar 
(ATS: Amphetamine Type Stimulants) arasında en çok yakalanan uyuşturucu olan metamfetaminin dünyanın farklı bölge-
lerinde değişik formlarda ve metotlarla üretiliyor olması, yasal kullanım alanı olan birçok kimyasalın kaçağa kaydırılarak 
metamfetamin imalatında kullanılması, kaçakçılık ve zula yöntemlerinin çeşitliliği gibi unsurlar, bu madde ile mücadeleyi 
zor bir hale getirmektedir. 
Gerek ülkemiz gerekse tüm dünya genç nesilleri ve ortak geleceğimiz için en önemli tehditlerden biri olan uyuşturucu 
sorunu ile mücadelede, bağımlıları kısa bir sürede ölüme götüren yıkıcı etkileri, dünya genelinde en çok yakalanan sen-
tetik uyuşturucu olması, kullanım yaygınlığının her geçen gün artması, oluşturduğu sağlık sorunlarının yanında toplumsal 
güvenlik zafiyetine sebep olması gibi nedenlerle metamfetamin, önemle takip edilmesi gereken bir duruma gelmiştir. 
2022 yılında yayınlanan Metamfetamin: Türkiye ve Dünyadaki Durumu Kitabı alanda çalışan kolluk kuvvetlerinin metam-
fetamine ilişkin farkındalık ve bilgi birikimlerinin artırılması, küresel ve bölgesel kaçakçılık trendlerinin aktarılması ve bu 
yolla operasyonel faaliyetlere katkı sunulması amacıyla hazırlanmıştır. 1
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4.10. Uyuşturucunun Parmak izi: Mühürler

4.11. Suç Soruşturmaları Kitabı

4.12. Türkçe – İngilizce Narkotik Sözlüğü

4.9. Methetme! Metamfetamin Türkiye ve Dünyadaki Durumu

    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, gerek yurtiçi gerekse yurtdışında mücadeleci birimler tara-
fından ele geçirilen uyuşturucu madde paketlerinde karşılaşılan ve uyuşturucu maddenin kaynağından üretim yerine, 
paketleme yerinden üreticisine kadar bir takım bilgiler içeren mühürler derlenmiştir. 2022 yılında yayımlanan bu kitap ile 
uyuşturucu ile mücadeleye çok yönlü bir bakış açısı kazandırmak istenmiştir. 2

   Narkotik suçlarla mücadele birimlerine yönelik Suç Soruşturmaları Eğitimi’ne eğitici olarak katılan görevlilerimizin 
yararlanmaları için oluşturulmuştur. 2022 yılında eğitim müfredatı kapsamında ders içeriklerinden oluşan Suç Soruştur-
maları Kitabı yayımlanmıştır. 

    Uluslararası arenada katılım sağlanan etkinlikler, toplantılar, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar ve eğitimlerde 
iletişimin kolaylaştırılması amacına binaen uyuşturucu alanında ihtiyaç duyulan teknik ve mesleki sözcüklerin İngilizce 
karşılıklarının yer aldığı bir sözlük çalışması yapılmıştır.

    Ülkemizde ilk kez görüldüğü 2009 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle sokaklarımızda görülen başta gençler 
olmak üzere toplumum tüm kesimine yönelik önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkan metamfetaminin önümüzdeki 
dönemde de gerek ülkemiz gerekse dünya uyuşturucu sorununun önemli bir parçası olacağı öngörülmektedir. Genç 
nesillerin ve ortak geleceğimiz için en önemli sorunu olan uyuşturucu sorunu ile mücadele,  bağımlıları kısa bir sürede 
ölüme götüren olumsuz etkileri, dünya genelinde çok yakalanan sentetik uyuşturucu olması, kullanım yaygınlığının her 
geçen gün artması, oluşturduğu sağlık sorunlarının yanında toplumsal güvenlik zafiyetine sebep olması gibi nedenlerle 
metamfetamin önemle takip edilmesi gereken bir duruma gelmiştir. Bu amaçla küresel ve bölgesel değerlendirmeler 
çerçevesinde vatandaşlarımızın metamfetaminin yıkıcı etkisi konusunda farkındalığının artırılması amacıyla bu kitap 
hazırlanarak yayınlanmıştır.
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 2	Hizmete	Özel“	gizlilik	dereceli	olarak	yayımlanmıştır.
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 5.  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

	 Gelişen	teknoloji	ve	değişen	hayat	şartları	ile	birlikte	suçla	mücadelede	polisin	geliştirdiği	yeni	yöntemler	
olduğu	gibi,	suç	işlemeyi	meslek	haline	getiren	kişiler	de	aynı	şartlardan	dolayı	kendilerini	ve	suç	işleme	yöntem-
lerini	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.	

	 Eğitimlere	zaman,	personel	ve	maliyet	açısından	büyük	bir	kaynak	ayrılmaktadır.	Kaynakların	doğru	
kullanılması	ve	personelimizin	kendi	alanında	uzmanlaşması	en	önemli	öncelik	olarak	belirlenmiştir.	Hedefe	
ulaşmada,	narkotik	suçlarla	mücadele	alanında	maksimum	verim	elde	edebilmek	için	2022	yılında	eğitimlerinin	
en	iyi	şekilde	organize	edilmesine	yönelik	Eğitim	Döngüsü	ve	Metodolojisi	konularında	çalışmalar	yapılmıştır.	Bu	
çalışmalarla,	merkez	ve	taşra	birimlerindeki	tüm	personelin	çalıştığı	birimde	verimliliğini	artıracak	şekilde	en	
uygun	eğitimle	buluşturulması	amaçlanmıştır.	

	 NEA,	uyuşturucu	ile	mücadele	konusunda	sahip	olduğu	bilgi	ve	deneyimi	sadece	narkotik	suçlarla	mü-
cadele	eden	ulusal	birimlere	sunmakla	yetinmemekte,	aynı	zamanda	ülkemizle	ikili	güvenlik	işbirliği	anlaşmasına	
sahip	ülkeler	ve	bölge	ülkelerinin	kanun	uygulayıcı	birimleri	ile	de	paylaşmaktadır.	2022	yılında,	2021	yılı	verilerine	
göre	düzenlenen	ulusal	eğitim	faaliyeti	çerçevesinde;	dönem	bazında	%22,	ulaşılan	personel	bazında	ise	%296	
oranında	bir	artış	seviyesine	ulaşılmıştır.	2022	ve	2021	yılları	arasında	düzenlenen	uluslararası	eğitim	faaliyetleri	
çerçevesinde	ise;	dönem	sayısı	bakımından	%75,	ulaşılan	ülke	sayısı	bakımından	%100,	ulaşılan	kişi	sayısı	bakı-
mından	ise	%311	seviyesinde	bir	artış	yaşanmıştır.	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	değer-
lisidir.	Bu	bağlamda	NEA,	aklın	göstergesi	olan	bilginin,	kalbin	göstergesi	olan	vicdanla	birleşmesi	ile	narkotik	
suçlarla	mücadelede	şimdi	ve	gelecek	tasavvurunun	eğitimle	inşasına	öncülük	etmektedir.	Eğitimin	geleceğini	ve	
geleceğin	eğitimini	planlayarak	kaliteye	ve	liyakate	dayalı	eğitimlerine	aynı	kararlılıkla	devam	edecektir.
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II. BÖLÜM 

KEM
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	 Zamanla	 insanlar,	 köpeklerin	 güvenlik	 alanında	 kullanılabilecek	
üstün	yeteneklerini	keşfetmiş	ve	köpek	eğitimi	konusunda	günümüzdeki	
noktaya	ulaşılmıştır.	Köpeklerin	güvenlik	alanında	kullanımında	özellikle	
son	yüzyıl	içinde	önemli	gelişmeler	yaşanmaktadır.	Ülkemizin	de	araların-
da	bulunduğu	pek	çok	devlet	köpekleri	ordularında,	emniyet	birimlerinde	
ve	gümrük	teşkilatlarında	en	önemli	yardımcıları	olarak	kullanmaktadır.

	 Dünyada	 ilk	 polis	 görev	 köpeğinin	 1901	 yılında	 Almanya’da,	 ül-
kemizde	 ise	 1930	 yılında	 kullanıldığı	 bilinmektedir.	 İlk	 görev	 kö-
peğimiz	 Almanya’dan	 getirilen	 Dolf	 Funt	 Grehend	 isimli	 köpektir.	

	 Dünya	üzerinde	400’e	yakın	köpek	ırkı	bulunsa	da	bazıları	görev	kö-
peği	olmaya	daha	elverişlidir.	Görev	köpeği	olarak	en	fazla	verim	alınabilen	
köpek	ırklarının	başlıcaları	Alman,	Belçika	ve	Hollanda	çoban	köpekleridir.	

	 Narkotik	Suçlarla	Mücadele	Daire	Başkanlığı	bünyesinde	faaliyet-
lerini	sürdüren	KEM,	1997	yılında	Birleşmiş	Milletler	Uyuşturucu	ve	Suç	
Ofisi	(UNODC),	Avrupa	Komisyonu	(AK)	ve	Türk	Polis	Teşkilatını	Güçlen-
dirme	Vakfı	(TPTGV)	katkıları	ile	Ankara’nın	Gölbaşı	ilçesinde	kurulmuş,	
kurulduğu	tarihten	itibaren	yurt	içi	ve	yurt	dışında	birçok	köpeği	göreve	
hazırlamış	ve	idarecisine	eğitim	vermiştir.	Ülkemizin	artan	görev	köpeği	
ihtiyacını	KEM	bünyesinde	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	yapan	kurum,	kuruluş	ve	ülkelerin	köpek	eği-
tim	 faaliyetlerinin	etkin	ve	kaliteli	bir	şekilde	yürütülmesini	sağlamak	
ve	bu	alanda	 sürdürülen	 tüm	 faaliyetleri	 koordine	etmekle	 görevlidir.

GİRİŞ
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1. GENEL BİLGİLER



7272

  

	 Köpeğin	insana	en	yakın	canlı	türü	olmasının	sebebi,	diğer	gelişmiş	hayvanlara	oranla	daha	fazla	öğrenme,	
itaat,	istek	ve	yeteneğe	sahip	olmasıdır.	İnsan	ve	köpek	iletişimi	için	çok	önemli	olan	bu	istek	sayesinde	köpekler,	
insanlar	ile	mükemmel	bir	uyum	sağlamıştır.	Bu	uyumdan	faydalanarak	köpeklere	doğru	eğitim	modelleri	uygun	
şekillerde	verildiğinde,	istenilen	alanlarda	bireysel	veya	toplumsal	amaçlarla	kullanılabilirler.	

	 Bu	noktada	suç	ve	suçlu	ile	mücadelede,	alanında	uzman	eğitmenlerimizce,	üstün	koku	özellikleri	ve	güdüleri	
sayesinde	farklı	branşlarda	eğitilerek	kullanılan	görev	köpekleri,	suçun	önlenmesi,	tespiti	ve	faillerinin	yakalanmasında	
büyük	yarar	sağlamaktadır.	Hassas	burunlu	köpeklerimiz,	teşkilatımızın	en	büyük	yardımcıları	ve	birçok	başarılı	
operasyonun	gizli	kahramanlarıdır.

	 Misyonumuz;	ülkemizin	tüm	branşlarda	görev	köpeği	ve	idareci	ihtiyacını	karşılamak,	etkin	ve	kaliteli	bir	
şekilde	görev	köpeği	hizmetlerinin	yürütülebilmesi	ve	suçla	etkin	mücadele	edilebilmesi	amacıyla	tüm	branşlarda	en	iyi	
görev	köpeklerini	yetiştirmektir.

	 Vizyonumuz;	görev	köpekleri	üretimi	ve	eğitimi	alanlarında	ülkemizde	ve	dünyada	öncü,	alandaki	gelişmeleri	
takip	eden,	nitelikli	görev	köpeği	ve	idarecileri	yetiştirilmesini	sağlayan,	bu	konuda	yenilikçi	ve	profesyonel	bir	
yaklaşımla	çalışmayı	amaç	edinmiş	bir	kurum	olmaktır.

SUÇU KOKLAYAN HASSAS BURUNLAR
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	 •Emniyet	Genel	Müdürlüğü’nün	ihtiyaç	duyduğu	branşlarda	görev	köpeklerinin	ve	idarecilerinin	eğitimini	ve	
yetiştirilmesini	sağlamak,

	 •Genel	Müdürlük	ve	bağlı	birimleri	ile	protokol	yapılan	kurum,	kuruluş	ve	ülkelerin	köpek	eğitim	faaliyetlerinin	
yürütülmesini	sağlamak,

	 •Genel	Müdürlük	bünyesindeki	görev	köpeklerinin	kayıt,	düşüm,	transfer	ve	sağlık	işlemlerini	gerçekleştirmek,
 
	 •Emniyet	teşkilatının	farklı	birimlerinde	istihdam	edilen	görev	köpekleri	kullanılarak	yapılacak	ortak	çalışma	
ve	operasyonların	veya	farklı	kurum	ve	kuruluşlarda	bu	alanda	yapılacak	faaliyetlerin	koordinasyonunu	sağlamak,

	 •Görev	köpek	ve	idarecilerin	görev	yeterliliklerini	denetlemek,

	 •Uygun	ırkların	seçimini	yaparak	köpek	üretimini	sağlamak	ve	üretilen	köpeklerin	testlerini	gerçekleştirerek	
eğitimlere	hazırlamaktır.

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
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 KEM; tüm emniyet teşkilatının görev köpeklerinin temin, üretim, eğitim, kayıt ve düşüm işlemlerini gerçekleş-
tirmektedir. KEM tarafından 13 ayrı branşta eğitim verilmektedir. Eğitimlerimiz en az 4 hafta olacak şekilde yoğunlaştı-
rılmış programlar halinde düzenlenebilmektedir. Yoğunlaştırılmış eğitim programlarına sadece görev köpeği idarecileri 
katılmaktadır.

 Gerçekleştirilen eğitimler sonucu başarılı olan görev köpeği idarecilerimizden ve görev köpeklerimizden; 
operasyonel faaliyetlerde destek unsuru olarak görev alma, narkotik madde, patlayıcı madde, çay/tütün, para, silah/mü-
himmat gibi yasadışı olabileceği değerlendirilen materyalleri bulma, kayıp olduğundan veya öldüğünden şüphe duyulan 
kişileri tespit etme, afetlerde kaybolan kişilerin yerini belirleme ya da terörist unsurların yer veya yönünü tespit ile onları 
etkisiz hale getirme görevlerini yerine getirmesi beklenir.

Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ayrıca ulusal eğitim programlarımıza 2023 yılı içerisinde, tespiti zor ve delil niteliği arz eden teknolojik cihazları 
tespit etmede kullanılmak üzere “Teknoloji Tespit Köpeği ve İdareci Temel Eğitim Programı’nın dâhil edilmesi 
planlanmaktadır. 

Narkotik Madde 
Arama Köpeği ve 
İdarecisi Temel 
Eğitimi (Ulusal/ 

Uluslararası)
14 HAFTA

Özel Operasyon 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi
24 HAFTA

Çay-Tütün Arama 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi 
8 HAFTA

Silah-Mühimmat 
Arama Köpeği ve 
İdarecisi Temel 

Eğitimi  
14 HAFTA

Patlayıcı Madde 
Arama Köpeği ve 
İdarecisi Temel 
Eğitimi (Ulusal/ 

Uluslararası)
14 HAFTA

Özel Operasyon Koku 
Molekülü İz Takip 

Köpeği ve
İdarecisi Temel 

Eğitimi 
24 HAFTA

Kadavra Arama 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi 
24 HAFTA

Yavru ve Genç 
Köpek Yetiştirme 
Eğitimi (Ulusal/

Uluslararası)
12 HAFTA

Asayiş Devriye 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi
(Ulusal/Uluslara-

rası) 
8 HAFTA

Banknot Arama 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi 
8 HAFTA

Koku Molekülü İz 
Takip Köpeği ve
İdarecisi Temel 

Eğitimi  
24 HAFTA

Genç Köpekleri 
Branşlara Hazırlama 

Eğitimi   
12 HAFTA

2.ULUSAL EĞİTİM BRANŞLARIMIZ
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Canlı İnsan Arama 
Köpeği ve İdarecisi 

Temel Eğitimi
24 HAFTA
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 Ülkelerarası ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında, farklı ülkelerin güvenlik birimlerine 12 ayrı branşta eğitim veril-
mektedir. 

 Uluslararası eğitimlerimiz temel, yoğunlaştırılmış/tekâmül (yenileme) programlar şeklinde de düzenlenebilmekte-
dir. Yoğunlaştırılmış/tekâmül (yenileme) eğitim programlarına sadece görev köpeği idarecileri katılım sağlamaktadır.

Yoğunlaştırılmış 
Narkotik Madde 

Arama Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi

4 HAFTA

Özel Operasyon 
Köpeği ve İdareci-

si Temel Eğitimi 
24 HAFTA

Patlayıcı Madde 
Arama Köpeği ve 
İdarecisi Temel 

Eğitimi
14 HAFTA

Narkotik Madde 
Arama Köpeği ve 

İdarecisi 
Temel Eğitimi

14 HAFTA

Yoğunlaştırılmış 
Patlayıcı Madde 

Arama Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi

4 HAFTA

Yavru ve Genç 
Köpek Geliştirme 

Eğitimi
12 HAFTA

Yavru ve Genç Köpek Ye-
tiştirme Eğitimi (Ulusal/

Uluslararası)
12 HAFTA

Canlı İnsan Arama 
Köpeği ve İdareci-

si Temel Eğitimi
24 HAFTA

Yoğunlaştırılmış 
Devriye Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi

4 HAFTA

Köpek Eğitmenliği 
Eğitimi 
1 HAFTA

3.ULUSLARARASI EĞİTİM BRANŞLARIMIZ 

Yoğunlaştırılmış 
Canlı İnsan Arama 
Köpeği ve İdareci-

si Eğitimi
12 HAFTA

Yoğunlaştırılmış 
Özel Operasyon 

Köpeği ve İdareci-
si Eğitimi
12 HAFTA

Yoğunlaştırılmış 
Silah Mühimmat 

Arama Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi

4 HAFTA
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Ayrıca; 
Yeni açılması planlanan teknoloji tespit köpeği branşının uluslararası eğitim programları arasına dahil edilmesi 
düşünülmektedir.  
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4.2022 YILI ULUSAL EĞİTİM FAALİYETLERİ

 KEM tarafından, 2022 yılı içerisinde, 18 farklı eğitim programında toplamda 169 personel eğitilmiştir. Bununla 
birlikte farklı branşlarda toplamda 123 köpek eğitim görmüştür.

 Eğitim alan 169 personelin 80’i emniyet teşkilatımıza yeni köpek idarecisi olarak kazandırılmış, 42’si ilk kez yavru 
köpek eğitimi almıştır. 47 idareci ise mevcut görev köpeğiyle çalışmakta iken çeşitli sebeplerden ötürü köpeğinin görevden 
düşmesi neticesinde eğitimleri yenilenmiştir. 

 Yeni kazandırılan 80 idarecinin; 22’si narkotik, 13’ü patlayıcı, 26’sı asayiş devriye, 4’ü canlı insan arama, 9’u özel 
operasyon ve 6’sı kadavra arama branşında eğitim görmüştür. Mevcut olan 47 idarecinin; 18’i narkotik, 17’si patlayıcı, 2’si özel 
operasyon ve 10’u asayiş devriye branşında eğitim görmüştür. 

 Eğitime tabi tutulan 123 köpeğin 83’ü ilk defa eğitim alarak yeni kayıt altına alınmış, mevcutta olan 40 görev 
köpeğinin ise eğitimi yenilenmiştir.

 Yeni kayıt altına alınan 83 köpeğin; 33’ü narkotik, 23’ü patlayıcı, 10’u asayiş devriye, 6’sı kadavra arama, 4’ü canlı 
insan arama ve 7’si özel operasyon branşında değerlendirilmiştir. Halihazırdaki 40 görev köpeğinin; 7’si narkotik, 7’si patlayıcı 
ve 26’sı asayiş devriye branşında eğitimleri yenilenmiştir. 
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4.1.  Branşlara Göre Eğitim Faaliyetleri İcmali

10 farklı branşta 
toplamda 
18 dönem 
halinde 

165 
personelimize 

eğitim 
verilmiştir

Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı            2  23

Yoğunlaştırılmış Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı          2  13

Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  13

Yoğunlaştırılmış Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı  3  17

Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı    2  30

Yoğunlaştırılmış Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı   1  6

Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  11

Kadavra Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı    1  6

Canlı İnsan Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  4

Yavru ve Genç Köpek Geliştirme Temel Eğitim Programı    4  42

2022 yılında, 165 personelimize 10 farklı branşta toplamda 18 dönem halinde düzenlenen eğitimler aşağıdaki tabloda 

detaylı olarak belirtilmiştir. 

EĞİTİMİN ADI                                        DÖNEM                                 KURSİYER
                        SAYISI                                     SAYISI

TOPLAM        18           165

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.N
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Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı            2  23

Yoğunlaştırılmış Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı          2  13

Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  13

Yoğunlaştırılmış Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı  3  17

Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı    2  30

Yoğunlaştırılmış Asayiş Devriye Köpeği ve İdarecisi Eğitim Programı   1  6

Özel Operasyon Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  11

Kadavra Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı    1  6

Canlı İnsan Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitim Programı   1  4

Yavru ve Genç Köpek Geliştirme Temel Eğitim Programı    4  42

TOPLAM        18           165



82

4.3. 2022 Yılı Uluslararası Eğitim İşbirlikleri ve 2023 Yılı Planlamaları
  
 •Türkiye - Macaristan 2021 - 2022 ziyaret planı çerçevesinde, ülkemiz ile Macar Ulusal 
Soruşturma yetkilileri arasında narkotik suçlarla mücadele, suç istihbaratı ve görev köpeği eğitimi 
konularında karşılıklı bilgi paylaşımı yapılması amacıyla 07 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Macaristan’da düzenlenen toplantıya iştirak edilmiştir. 

 •Japonya Hükümetinin sağladığı finansal destek ile UNODC ile yapılan eğitim işbirliği 
çerçevesinde, Afganistan’a komşu Orta Asya Ülkelerine (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Türkmenistan, Özbekistan) yönelik, K9 köpeklerinin kapasitelerinin artırılması amacıyla ‘Köpek 
Eğitmenliği Eğitimi’ ve ‘Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi’ programlarının 
düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, 28 Kasım - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında Özbekistan’da 
“Köpek Eğitmenliği Eğitimi”  programı ile Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’dan 10 
katılımcıya tecrübe aktarımında bulunulmuş, ‘Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi’ 
programının 2023 takvimine alınması sağlanmıştır. Özbekistan ziyareti esnasında katılımcı ülkelerle, 
ileriki dönemde yapılacak eğitim işbirliği faaliyetleri çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 •KKTC ile yürütülen işbirliği kapsamında 2023 yılı içerisinde ‘Narkotik Madde Arama Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi’ programının düzenlenmesi planlanmaktadır.
 
 •Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 2023 Uygulama Planı kapsamında 
“Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi”, “Patlayıcı Madde Arama Köpeği ve İdarecisi 
Temel Eğitimi” ve “Canlı İnsan Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi” verilmesi planlanmaktadır.

4.2. Eğitim Faaliyeti İcmali ve Kıyaslama



4.4. Diğer Faaliyetler

 KEM tarafından eğitim desteği verilen EGM birimlerinin yanı sıra, 2022 yılı içerisinde başta özel 
güvenlik firmaları olmak üzere diğer resmi kurum ve kuruluşlara da eğitim desteği verilmiştir. 

Bu	bağlamda	Özel	Güvenlik	Denetleme	Başkanlığı	koordinesinde;	

 •15 - 23 Mart 2022 tarihleri arasında 28,
 •13 - 21 Eylül 2022 tarihleri arasında 56,
 •11 - 13 Ekim 2022 tarihleri arasında 19, 
 •15 Kasım - 02 Aralık 2022 tarihleri arasında 50 özel güvenlik görev köpeği ve idarecisinin sınav 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Bunlunla	birlikte;		

 •24 - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Havalimanında görev yapan 30,
 •13 - 14 Haziran 2022 tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanında görev yapan 2,
 •01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Esenboğa Havalimanında görev yapan 1,
 •04 - 06 Temmuz 2022 tarihleri arasında Antalya Havalimanında görev yapan 1 patlayıcı madde 
tespit görev köpeği ve idarecisinin “Yüksek Kalite Güvence” testi KEM tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 •Ayrıca 28 - 29 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara ilinde 7 özel güvenlik şirketi personeline 
yönelik “İç Birim Denetleme Eğitimi” gerçekleştirilmiştir.

AFAD	Başkanlığı	koordinesinde,	Sakarya	ilinde	düzenlenen	“Köpekli	Arama	Timleri	Eğitim	Yeterlilik	
Sınavları”	kapsamında;

 •25 Mayıs - 06 Haziran 2022 tarihleri arasında 2, 
 •30 Eylül - 20 Ekim 2022 tarihleri arasında ise 4 personel sınav komisyonunda görev almıştır.

Koruma	Dairesi	Başkanlığı	koordinesinde;	“Sivil	Havacılık	Güvenliği	Branş	Eğitimi”	kapsamında;

 •18 Ağustos 2022 tarihleri arasında 1 personel,
 •01 - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında 2 personel, 
 •10 - 11 Ekim 2022 tarihleri arasında 1 personel,
 •07 Kasım 2022 tarihinde 1 personel, patlayıcı tespit köpeklerine ilişkin eğitim vermek üzere 
görevlendirilmiştir.
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4.5.Branşlara Göre Köpek Kazandırma
 Aşağıdaki tabloda, yıl içerisinde teşkilatımıza kazandırdığımız görev köpeklerinin sayıları ile yine yıl içerisinde 
sağlık, eğitim veya ölüm gibi nedenlerle düşümünü yaptığımız görev köpeklerinin sayıları sunulmuştur. 
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4.6. Eğitim Verilen Köpeklerin Tablosu
 KEM tarafından düzenlenen eğitimler neticesinde son 2 yılda eğitim alan köpeklerin sayıları aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.

 Son 2 yılda merkez ve il birimlerine, bizzat KEM tarafından temin edilip kazandırılan köpek sayıları aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.

112

169

281

46

32

85

79

164

2021

2022

TOPLAM

2021

2022

YILLAR

YILLAR

EĞİTİM VERİLEN TÜM
KÖPEKLERİN SAYISI

KAZANDIRILAN KÖPEK SAYISI

İLK DEFA EĞİTİM VERİLEN
KÖPEKLERİN SAYISI
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5.1. Görev Köpeği Faaliyetleri
 2022 yılı teşkilatımızda görev yapan köpeklerimizin branşlara göre dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Narkotik Madde 
Arama Köpeği

Canlı İnsan Arama

BRANŞLAR BRANŞLAR

TOPLAM
479

KÖPEK
SAYILARI

KÖPEK
SAYILARI

Patlayıcı Madde 
Arama Köpeği

142218

4 Asayiş Devriye Köpeği53

Özel Operasyon 
Köpeği

Özel Operasyon Koku 
Molekülü İz Takip Köpeği

5
17

Koku Molekülü İz Takip 
Köpeği 

Kadavra Arama 
Köpeği

11
13

Mayın Arama
Köpeği

Çay-Tütün Arama Köpeği14
2

5. GÖREV KÖPEĞİ FAALİYETLERİ



5.2. Görev Köpeği Artış Tablosu ve Kıyaslama

    Yukarıda belirtilen tabloda, görev köpeğinin yenilenme oranları sunulmaktadır ve bir önceki yıla göre artış oranları verilmiştir. 
2021 yılında 85, 2022 yılında 83 yeni köpek teşkilatımıza yeni kazandırılmıştır.

451

479

%0,2

%6,2

%17

%16

85

79

2021

2022

YILLAR TOPLAM GÖREV 
KÖPEĞİ

ARTIŞ YÜZDESİ GÖREV KÖPEĞİNİ 
YENİLEME

YENİLEME ORANI
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5.3. 2022 Yılı Görev Köpeği Irk Dağılımı
   
	 2022	 yılı	 itibariyle	 teşkilatımızda	 aktif	 görev	 yapan	 köpeklerimizin	 ırk	 dağılımı	 aşağıdaki	
tabloda	sunulmuştur.

92



5.3. 2021 Yılı Görev Köpeğinin Irk Dağılımı

   2021 yılı itibariyle teşkilatımızda aktif görev yapan köpeklerimizin ırk dağılımı aşağıdaki tabloda 
sunulmuştur.
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5.4. 2022 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.

Kayıt, düşüm ve transfer işlemleri KEM Şube Müdürünün teklifi, Daire Başkanı görüşü ve Genel Müdür Onayı ile yapılır.
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79

161

142

84

51

2021
2022

YIL Kayıt Altına Alınan Köpek Sayısı Transferi Yapılan Köpek Sayısı D üşümü Yapılan Köpek Sayısı
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6. OPERASYONEL FAALİYETLER
6.1. Köpek Marifetiyle Yapılan Yakalamalar
 2021 yılında toplam gram bazlı narkotik madde yakalamasının %29’u, adet bazlı yakalamanın %31’i narkotik madde 
arama köpeklerinin yardımıyla yapılmıştır.

 2022 yılında ise toplam gram bazlı narkotik madde yakalamasının %29’u, adet bazlı yakalamanın   %39’u narkotik 
madde arama köpeklerinin yardımıyla yapılmıştır.

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

6.3. KEM Koordinesinde Yapılan Operasyonel Faaliyetler
Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen “Kökünü Kurutma” operasyonları kapsamında, farklı il birimlerimizden 
operasyonun yapılacağı illere; 

 •20 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır’da 10, 

 •20 Eylül 2022 tarihinde Bursa’da 12, 

 •04 Ekim 2022 tarihinde Adana’da 14,

 •04 Ekim 2022 tarihinde Samsun’da 3, 

 •5 Aralık 2022 tarihinde Kocaeli’de 10,

 •5 Aralık 2022 tarihinde Sakarya’da 15,

 •14 Aralık 2022 tarihinde Şanlıurfa’da 5,

 •15 Aralık 2022 tarihinde Mersin’de ise 15,

 •20 Aralık 2022 tarihinde Mersin’de 3,

 •28 Aralık 2022 tarihinde Mardin’de ise 8 görev köpeği ile katılım sağlanmıştır.
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7. ÜRETİM VE HİBE FAALİYETLERİ

7.1. Üretim Köpek Temini
 Yavru ve Genç Köpek Üretim ve Eğitim Ünitesi; KEM 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 ve üretim yoluyla görev köpeği temini önceliğimizdir.
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51

9

-

2

-

35

24

9

27

2021

2022

YIL ÜRETİM SAYISI DÜŞÜMÖLÜM DENEME GÖREV KÖPEĞİ
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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 Spaniel, Spiringer Spaniel ırkı olması tercih edilmekle birlikte yukarıda bahsettiğimiz özellikleri taşıyan ve seçim 
testlerini geçebilen diğer ırklar da hibe edilebilir.
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7.3. Hibe ve Üretim Yoluyla 
 Kazanılan Köpeklerin Görev Köpeği Olma Oranları

7.3.1. Hibe

7.3.2. Üretim

Hibe	yoluyla	temin	köpeklerden;	

 •2020 yılında eğitime alınan 104 köpekten 47’si, 

 •2021 yılında eğitime alınan 120 köpekten 67’si ve 

 •2022 yılında ise eğitime alınan 124 köpekten 28’si görev köpeği olmuştur. 

 2020 yılında 49 köpeğin üretimi gerçekleşmiştir. Bunların 20’si çeşitli sebeplerle eğitime alınamamıştır. Eğitime 
alınan 29 köpekten 19’u görev köpeği olmuştur. 2021 yılında ise 55 köpek üretimi gerçekleştirilmiş, 35’i çeşitli sebeplerden 
dolayı eğitime alınamamıştır. Eğitime alınan 20 köpekten 2’si görev köpeği olmuştur. 

 Yavru Üretim ve Eğitim Ünitesinde üretimi gerçekleştirilen köpeklerin, görev köpeği olma oranları bir sonraki yıl 
analiz edilebilmektedir. Dolayısıyla, 2022 yılında üretimi yapılan 51 köpeğin oransal verileri 2023 yılında düzenlenecek olan 
rapora işlenecektir.
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 32022 yılı içerisinde hibe yoluyla temin edilen 128 köpekten 4’ü ex olmuş, 48’i eğitime alınarak 24’ü görev köpeği olmuştur. 76’sının ise eğitim çalışmaları devam etmektedir. 
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8.FAALİYET, ETKİNLİK VE PROJELER
8.1. Faaliyetler
 2022	yılı	 içerisinde	görev	köpeklerinin	eğitim	ve	çalışmalarının	halka	tanıtımının	yapılması	amacıyla	etkinlikler	
düzenlenmiş,	amaca	uygun	çekimler	yapılmış	ve	yayımlanmıştır.	Bu	bağlamda;

 •12.01.2022 tarihinde BBN Türk tarafından KEM’in tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır. 

 •13.01.2022 tarihinde İhlas Haber Ajansı tarafından KEM’in tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır. 

 •Türkiye Polis Radyosu Ankara Stüdyosunda yayınlanan ve Şebnem BURSALI ile Salim SALİMOĞLU’nun hazırlayıp 

sunduğu “Haftalık” isimli programa, 30 Mayıs 2022 tarihinde katılım sağlanmıştır.  

 •02 Haziran 2022 tarihinde TVNET Ankara Bürosu tarafından KEM’in tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır. 

 •16 Ağustos 2022 tarihinde 3Gen Dijital Reklam Ajansı tarafından Merkezimizin tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır. 

 •24 Eylül 2022 tarihinde İhlas Haber Ajansı tarafından KEM’in tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır.  

 •Daire Başkanlığımız ile UNODC arasında yürütülen ikili işbirliği çerçevesinde, 03 - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında 

16 farklı ülkeden narkotik suç mücadelesinde görev yapan 41 personele yönelik olarak “Uyuşturucu Trafiğinin Önlenmesinde 

Görev Köpeği Uzmanlığı ve Bölgesel İşbirliği Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 •13 Ekim 2020 tarihinde Bengü Türk TV tarafından KEM’in tanıtımı amacıyla çekimler yapılmıştır.

8.2. Etkinlikler
 •06 Nisan 2022 tarihinde Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen faaliyete, KEM 
tanıtımı amacıyla katılım sağlanmıştır. 
 •Karayolu güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ülke genelinde düzenlenen Karayolu Trafik Haftası 
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 07 – 08 Mayıs 2022 tarihleri arasında katılım sağlanmıştır.
 •18 Mayıs 2022 tarihinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU’nun katılmalarıyla Daire Başkanlığımız koordinesinde 
Polis Müzesinde düzenlenen “Uyuşturucu ve NarkoTerörle Mücadele Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 
 •26 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’da düzenlenen TEKNOFEST’e 1 köpek ve idarecisi görevlendirilmiştir. 
 •BLG Savunma Sanayi Anonim Şirketi tarafından “Gemim Kimyasal Madde Tespit ve Teşhis Cihazı” hakkında 08 Haziran 
2022 tarihinde Kriminal Daire Başkanlığı yerleşkesinde yapılan tanıtım/demonstrasyon’a KEM olarak katılım sağlanmıştır. 
 •16 Haziran 2022 tarihinde görev köpeklerimizin tanıtımının yapılması ve hayvanların teşkilatımızdaki yeri ve öneminin 
anlaşılmasını sağlamak amacıyla Yenimahalle Kaymakamlığı Özel Teknofen Koleji İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğünün Bahar 
Şenlikleri etkinliğine KEM olarak katılım sağlanmıştır.  
 •Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin 
açılışına 06 Temmuz 2022 tarihinde katılım sağlanmıştır. 
 •Medya - Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma 
etkinlikleri kapsamında EGM sosyal medya hesaplarında yayınlanacak video klipte yer almak üzere 2 personel görevlendirilmiştir. 
 •Polis Radyosu tarafından yürütülen Narko Frekans programları kapsamında 01 Aralık 2022 ve 09 Aralık 2022 
tarihlerinde görev köpeklerimizin tanıtımı konusunda röportajlar verilmiştir.
 •Daire Başkanlığımız tarafından 22-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı 
bünyesinde bulunan Şehit Demet SEZEN Konferans Salonunda “Madde Bağımlılığı İle Mücadele Çalıştayı”na katılım sağlanmıştır.   
 •Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU’nun katılımlarıyla 29 Aralık 2022 tarihinde Van ilinde düzenlenen “En İyi 
Narkotik Polisi; Anne” Eğitimi programı kapsamında 2 personelimiz köpekleriyle birlikte görevlendirilmiştir.



8.3. Projeler

KEM - UNODC İşbirliği Projeleri
 NDB – UNODC arasında yürütülen ikili işbirliği çerçevesinde ve Japonya hükümetinin finansal desteği ile K9 
köpeklerinin kapasitelerinin artırılmasına yönelik “Köpek Eğitmenliği Eğitimi” Özbekistan ülkesinde gerçekleştirilmiş, 
“Narkotik Madde Arama Köpeği ve İdarecisi Temel Eğitimi” eğitim programının 2023 yılı içerisinde düzenlenmesi 
planlanmıştır.

TAIEX Projesi
 “Kolluk Faaliyetlerinde Kullanılan Narkotik Köpeklerinin ve İdarecilerinin Eğitimlerinde Yenilikler” başlıklı Avrupa 
Komisyonu TAIEX projesi kapsamında 21 - 23 Haziran 2022 tarihleri arasında 4 personel Macaristan’a görevlendirilmiştir.

Teknoloji Tespit Köpeği Projesi 
 Proje kapsamında, 2022 yılı içerisinde 2 köpeğin eğitimlerine başlanılmıştır. 

Çift Branş Köpeği Projesi 
 Proje kapsamında, 1 narkotik madde arama köpeğine, banknot tanıtımı ve eğitimi de verilerek, aynı köpeğin çift 
branşta (narkotik – banknot) hizmet vermesi hedeflenmiştir. 

IPA Projesi
 KEM Şube Müdürlüğümüzün iyileştirilmesi ve daha uygun koşullarda hizmet vermesi amacıyla Avrupa Birliği (Avrupa 
Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) ile işbirliği yürütülmektedir. 

Kıbrıs Hibe Köpek Projesi
 KKTC ile yürütülen işbirliği kapsamında, ülkemizce düzenlenmesi planlanan ‘Narkotik Madde Arama Köpeği ve 
İdarecisi Eğitimi’ sonrası KKTC ülkesine 2 köpek hibe edilmesi planlanmaktadır.  
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8.4. Video Konferans Yoluyla Yürütülen Faaliyetler
Ulusal Alanda;
Daire Başkanlığımızca istihdam edilen narkotik madde arama görev köpeği ve idarecilerinin görevlerini daha etkin ve verimli bir 
şekilde sürdürebilmesi, güncel eğitim metotlarının görüşülmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm önerisi getirilmesi amacıyla; 

 •28 Ocak 2022 tarihinde 26 il biriminde görevli köpek idarecisiyle,

 •20 Mayıs 2022 tarihinde 28 il birimimde görevli köpek idarecisiyle,

 •01 Temmuz 2022 tarihinde 23 il biriminde görevli köpek idarecisiyle, video konferans yoluyla görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Alanda;

 •  03 Ağustos 2022 tarihinde çift branş köpek eğitimi konusunda İsveç yetkilileri, 

 •  16 Ağustos 2022 ve 07 Eylül 2022 tarihinde teknoloji tespit köpeği konusunda Avusturalya yetkilileri,

 •  30 Kasım 2022 tarihinde yüklü konteyner aramalarında kullanılan görev köpekleri hakkında Birleşik Krallık yetkilileri 

ile video konferans yoluyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
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9. 2022 YILI DİĞER FAALİYETLERİMİZ 

105

9.1. 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. 

 KEM tarafından basit operatif müdahalelerden, en riskli cerrahi müdahalelere kadar her türlü muayene ve ameliyat, 
alanında uzman cerrahi formasyonu olan hekimlerce modern veteriner tıp teknolojilerinin bulunduğu cihazlar aracılığı ile 
steril ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Veteriner Kliniğimizde uygulanan başlıca hizmetler;

 •Koruyucu hekimlik,  

 •Ultrason, 

 •İl birimlerine istihdam edilen köpeklerin sağlık takibi,

 •Alerji testleri, 

 •Mikroçip uygulaması, 

 •Ağız ve diş sağlığı, 

 •Anestezi, 

 •Dijital röntgen, 

 •Genel cerrahi, 

 •Ortopedik cerrahi, 

 •Yumuşak doku cerrahisi, 

 •Göz cerrahisi,

 •Davranış psikolojisi, 

 •Diyet ve görev köpeğine özel ilaç programları, 

 •Doğum ve jinekoloji, 

 •Dahiliye,

 •Personelin zoonotik hastalıklardan korunması ve tedbirleri,

 •Çevre sağlığı ilaçlaması ve 

 •Karantina uygulamalarıdır.
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9.2. Resmi Ziyaretler
Ulusal ziyaretler 

 •Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı yetkilerinden oluşan 6 (altı) kişilik bir heyet tarafından karşılıklı 

işbirliği ve bilgi paylaşımı yapılması amacıyla 28.08.2022 tarihinde KEM’e çalışma ziyaretinde bulunulmuştur. 

 •06 Haziran 2022 tarihinde Ankara ili Gölbaşı Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 156 öğrenci ve 5 öğretmen KEM’e 

ziyarette bulunmuştur.

Uluslararası ziyaretler

 •20 - 22 Şubat 2022 tarihleri arasında Katar İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan 4 (dört) kişilik heyet, 2022 Dünya 

Kupası hazırlıkları kapsamında eğitim işbirliği çerçevesinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Kosova Polis Teşkilatı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Soruşturma Müdürü Reshat MURSELİ başkanlığındaki 4 (dört) 

kişilik heyet, 29 Mart 2022 tarihinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Fransa İç Güvenlik Ataşesi Xavier Claudel ve İrtibat Görevlisi Erdoğan KOÇAK tarafından, 19 Nisan 2022 tarihinde 

KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Özbekistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisi Yüksek Lisans Programı 

Öğrencilerine yönelik düzenlenen “Polis Liderliği ve Yönetimi Becerileri Eğitimi” kapsamında 15’erli gruplar halinde 27 Nisan 

2022, 18 Mayıs 2022, 26 Mayıs 2022 ve 31 Mayıs 2022 tarihlerinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Emniyet Teşkilatımız ile Macar Ulusal Soruşturma yetkilileri arasında yürütülen güvenlik işbirliği kapsamında, 11 

Mayıs 2022 tarihinde 4 kişiden oluşan heyet KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •İran İslam Cumhuriyeti İntizami Kuvvetler Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Polis Başkanı Tuğgeneral Majid 

KERİMİ başkanlığındaki 4 kişiden oluşan heyet 30 Mayıs 2022 tarihinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Emniyet Teşkilatımız ile Macar Ulusal Soruşturma yetkilileri arasında yürütülen güvenlik işbirliği faaliyeti kapsamında, 

20 Temmuz 2022 tarihinde 4 kişiden oluşan heyet, KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur.

 •Gambiya Uyuşturucu ile Mücadele Birimi tarafından ikili polisiye işbirliği konularında görüşmeler yapmak üzere 4 

(dört) kişilik heyet 11 Ekim 2022 tarihinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur. 

 •Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen “İntihar Saldıraları ve Önleme Stratejileri Eğitimi” 

kapsamında Birleşik Krallık Polis Teşkilatında görevli 16 (onaltı) personel 13 Ekim 2022 tarihinde KEM’e ziyarette bulunmuştur. 

 •Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Güney Kore Polis Teşkilatında görevli personele yönelik düzenlenen “Terörle 

Mücadele Temel Eğitimi”  kapsamında 10 (on) personel 03.11.2022 tarihinde KEM’e ziyarette bulunmuştur. 

 •Ülkemiz ile Hollanda arasında “2022 Yılı Ortak Eylem Planı” çerçevesinde, narkotik suçlarla mücadele alanında 28-

29 Kasım 2022 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenmesi kararlaştırılan toplantıya ilişkin Emniyet Müdürü Irma Vermeulen 

başkanlığındaki 3 kişilik heyet tarafından 29 Kasım 2022 tarihinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur. 

 •Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında ikili polisiye işbirliği faaliyetlerini geliştirmek adına İçişleri Bakanlığı 

Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Başkanı Tuğgeneral Ivan GORBUNOV’un başkanlığındaki 4 kişilik heyet tarafından 01 

Aralık 2022 tarihinde KEM’e resmi ziyarette bulunmuştur. 

 •Özbekistan’ın Taşkent kentindeki Devlet Gümrük Komitesi Bölgesel K9 Eğitim Merkezine, yerinde incelemelerde 

bulunmak üzere 26 - 29 Kasım 2022 tarihleri arasında resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. 
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9.3. 2022 Yılı Personel Seçim Kriterleri 
 Köpek idarecisi ile görev köpeği, takım ruhuyla hareket eder ve görevde bu ikilinin uyum içinde olmaları gerekir. Bu 
uyumun sağlanabilmesi için idareci seçimi çok önemlidir ve bazı kriterler vardır. İdareci seçim testine başvuruda bulunan 
aday personelin;  
          

•Görev köpeğinin sorumluluğunu alabilecek nitelikte olması, köpekle çalışmaya istekli ve köpeğe karşı uyumlu tavır sergilemesi,

•Analitik düşünceye sahip olması,

•Sabırlı ve liderlik vasfını haiz olması,

•Asaleti tasdiklenmiş olması,

•Fiziksel ve zihinsel testlerde başarılı olması,

•Köpek ile çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunun olmaması,

•Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olması veya sayılanlar 

ile daha üst bir cezayı gerektirir disiplin soruşturması bulunmaması gerekmektedir. 

  

          Komisyon tarafından, aday personelin; hayvan sevgisi, meslek ahlakı, disiplin, temizlik anlayışı, sağlık bilgisi, köpeklerle 

iletişim kurma ve onları yönlendirme bakımından yeterli olup olmadığı incelenerek, amaca uygun görev yapıp yapamayacağına 

yönelik karar verilir. Köpek idarecisi seçim testi şu kriterlerden oluşmaktadır:

•Dikkat ölçme - pratik düşünme,

•Sabır - zamanlama, 

•Yorum - öngörü yeteneği, 

•Köpeğe yaklaşımı, genel tutumu ve taklit edebilme yeteneği, 

•Özgüven,

•Kendini ifade edebilme.

 
2021-2022	yılı	içerisinde	KEM	tarafından	yapılan	seçim	testlerine	ilişkin	veriler	aşağıdaki	tabloda	sunulmuştur.		
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YIL Personel Seçim Testi BaşarısızBaşarılı

  411.12.2022 tarihine kadar yapılan personel seçim testlerinin sayısı verilmiştir. 
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10.GÖREV KÖPEĞİ SEÇİMİ 
 Görev köpeği seçimleri bir dizi prosedüre bağlı olarak yapılır. Üretim köpekleri 3 - 6 - 9 aylık seçim testlerine tabi 
tutulur. Bu testlerin her aşaması uzman eğitmen ve veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilir. Bu testlerde başarılı olan 
köpeklerin, karakteristik yapı ve gelişimlerine göre, 10 - 12 aylık olduğunda yapılacak testler ile görev köpeği olup olamayacağına, 
olacaksa hangi branşta değerlendirileceğine karar verilerek seçim gerçekleştirilir.

 Hibe yolu ile temin edilen köpeklerin 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 sosyalleşme durumuna bakılarak değerlendirme yapılır. 
Değerlendirme sonucu aktarılacak branşa uygun eğitim verilmek üzere seçilir. Verilen eğitimler neticesinde başarılı olanlar 
görev köpeği olarak istihdam edilir. Başarısız olanlar ise düşüm işlemlerinden sonra sahiplendirilirler. 

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 KEM tarafından karşılanır.

12.

Hibe edeceğiniz köpeğin en az kendi ortamındaki şartlara sahip olacağını,

Eğitimlerinin, alanında uzman eğitmenler tarafından üst düzey ilgi, alaka, sevgi ve pozitif yöntemlerle 
gerçekleştirileceğini, 

Rutin idman ve antrenmanlarının aksatılmadan günlük olarak yapılacağını, 

Alanında uzman veteriner hekimlerimizce sağlık ve bakımlarının titizlikle yürütüleceğini ve

Eğitimlerinin sonunda başarılı olmaları halinde en kutsal görevlerde rol alacağını,

?
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2020 yılında faaliyete geçirilen “Yılın Görev Köpeği Projesi” kapsamında narkotik madde arama köpekleri, belirlenen 
puanlama sistemine göre mevcut yıldaki en başarılı görev köpeği olarak seçilmektedir. 

Buna	göre;
2022 yılının görev köpeği, Hatay Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde kayıtlı bulunan Arven isimli köpek olmuştur.

111

13. YILIN GÖREV KÖPEĞİ

Arven 
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14. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 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, suçun önlenmesi, tespiti ve faillerinin yakalanmasında 
büyük yarar sağlayan görev köpekleri, artık birçok ülke kolluk birimince güvenlik alanında veya çeşitli hizmet sektöründe 
aktif olarak kullanılmaktadır.

 NDB bünyesinde bulunan KEM, 1997 yılında kurulan ve kurulduğu günden bugüne, ülkemizin ihtiyaçları ve 
koşullarına en uygun eğitim metodolojileri ile kullanım stratejileri geliştiren ve sürekli güncellenen önemli bir kurumdur. 
Sadece Türk Polis Teşkilatı’na değil, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası kanun uygulayıcı birimlere birçok branşta 
eğitim desteği vermektedir.

 Merkezimizce hazırlanan bu rapor; istatistiki bilgiler ışığında yeni hedeflerin belirlenerek, yenilikçi ve profesyonel 
bir yaklaşımla, önümüzdeki yıllarda da eğitimlerine devam edebilmesine somut bir katkı sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

 KEM, uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere tüm suç türleriyle mücadelede her geçen gün daha ileriye 
gitmekte, büyüyen Türkiye’nin önünde engel teşkil eden suç ve suçlularla mücadele etmeye, ulusal ve uluslararası alanda 
adından gururla söz ettirmeye devam edecektir.
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