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Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) Temmuz 2015 yılında 
yayımladığı İnsan Ticareti Ra-

poru’nda, Türkiye ve ABD’nin terör 
örgütü olarak kabul ettiği PKK’ya ço-
cukların katıldığı belirtilmiş; ayrıca, 
Kürt kökenli çocukların kaçırıldığı veya 
PKK’ya katılmaya zorlandıkları ifade 
edilmiştir.

ABD’nin Haziran 2016 yılında ya-
yımladığı İnsan Ticareti Raporu’nda 
da, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu 
PYD/YPG’nin 15 yaş altı çocuklar 
dâhil erkek ve kız çocuklarını örgü-
te eleman olarak temin etmeye, 
kullanmaya ve onları eğitim kamp-
larına götürmeye devam ettiği kay-
dedilmiştir.

Mayıs 2015’te YPG ve YPJ’nin söz-
de Afrin kantonunda 18 yaş ve üstü 
kişiler için meşru müdafaa çağrısı 
yaptığı dile getirilmiş; ancak, Nisan 
2015’te 16 yaşında bir kız çocuğu-
nun ailesinin itirazlarına rağmen YPG 
tarafından örgüt bünyesine zorla 
alındığına dikkat çekilmiştir.

ABD’nin 2014 yılında yayımladığı 
İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Ra-

porları’nda PKK’nın geçmişte düzenli 
olarak çocukları militan yaptığı ancak 
PKK’lı çocukların sayısının bilinmedi-
ği ifade edilmiştir. PKK’nın gençleri 
kaçırma ve örgüte eleman olarak te-
min etme eylemlerini devam ettirdi-
ği belirtilmiştir.

ABD Çalışma Bakanlığı 
Uluslararası Çalışma 
Bürosu tarafından 
yayımlanan çocuk 
işçiliğine yönelik 
Türkiye raporunda, 
Türkiye’nin yaklaşık 30 
yıldır mücadele ettiği 
terör örgütlerince bazı 
çocukların örgüte eleman 
olarak temin edildiğine 
yer verilmiştir.
Kaçırılan çocukların ailelerinin ör-
gütün çocuklarını bırakması için çok 
sayıda protesto düzenledikleri ve 
bunun üzerine 21 Haziran 2014’te 

2017 yılında İçişleri Bakanlığında, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme 
Başkanlığı işbirliği içinde terör örgütlerinin gerçek yüzünü ortaya çıkaran yayınlar 
yapılmaktadır. Çok dilli olarak hazırlanan bu kitapçıklar, özellikle uluslararası düzeyde 
terörle mücadele bağlamında, ülkemizin tezlerinin desteklenmesi açısından büyük 
önem taşımaktadır.

İçişleri Bakanlığından 
Önemli Yayınlar

PKK/KCK  
Terör Örgütünün 
Çocukları ve 
Kadınları İstısmarı
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PKK’nın 15 yaşındaki Yusuf Aslan’ı 
serbest bıraktığı kaydedilmiştir.

ABD Çalışma Bakanlığı-Uluslararası 
Çalışma Bürosu tarafından yayımla-
nan çocuk işçiliğine yönelik Türkiye 
raporunda, Türkiye’nin yaklaşık 30 
yıldır mücadele ettiği terör örgütle-
rince bazı çocukların örgüte eleman 
olarak temin edildiğine yer verilmiş-
tir. 2013 ve 2015 yılları arasında Tür-
kiye ve PKK arasında çatışmasız bir 
dönem olsa da, Hükümet ve medya 
raporlarına göre 18 yaş altı çocukla-
rın örgüte eleman olarak temin edil-
mesi ve sömürülmesinin 2015 yılın-
da da devam ettiği dile getirilmiştir.

Hükümet ve medya 
raporlarında 18 
yaş altı çocukların 
örgüte eleman olarak 
temin edilmesi ve 
sömürülmesinin 2015 
yılında da devam ettiği 
dile getirilmiştir.

PKK’NIN ÇOCUK İSTİSMARINDA 
SINIR TANIMAMASI

Uluslararası insan hakları ve sivil 
toplum kuruluşlarınca da PKK’nın 
çocukları militan olarak kullanması 
dile getirilmiştir. İnsan Hakları İzle-
me Örgütü tarafından 19 Haziran 
2014 tarihinde yayımlanan bir ra-
porda, YPG’nin “Afrin, Kobani ve Ce-
zire’deki” kontrol noktalarında 18 
yaş altı erkek ve kız çocuklarını kul-
landığı ve bazı çocukların YPG safla-
rında savaşa katıldığı belirtilmiştir.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye 
Araştırma Komisyonu’nun Ağus-
tos 2013’te yayımladığı raporda, 
YPG’nin Afrin ve El Haseke’de 12 ya-
şındaki erkek ve kız çocuklarını ör-
güte eleman olarak temin ettiğinin 
belirtildiği aktarılmıştır.

YPG’nin Afrin ve El 
Haseke’de 12 yaşındaki 
erkek ve kız çocuklarını 
örgüte eleman olarak 
temin ettiğinin belirtildiği 
aktarılmıştır.
15 Kasım 2013 tarihli BM Çocuklar 
ve Silahlı Çatışma Raporu’nda Su-
riye’de 14 ilâ 17 yaş arası erkek ve 
kız çocuklarının El Haseke’de Kürt 
silahlı gruplarına katıldığı ve çocuk-
ların çoğunlukla kontrol noktalarına 
yerleştirildiği, bilgi ve askerî teçhizat 
iletmek ve eğitilmek üzere kullanıl-
dıkları nakledilmiştir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafın-
dan 10 Temmuz 2015 tarihinde ya-
yımlanan bir raporda, PYD/YPG’nin 
çocukları tasfiye etme ve 18 yaş altı 
erkek ve kız çocuklarını savaşta kul-
lanmayı durdurma taahhütlerini ye-
rine getirmediği belirtilmiştir.

YPG ve YPJ’nin 18 yaş altı çocukla-
rı örgüte üye yaptığı, savaştırdığı 
ve hatta bazı çocukların Temmuz 
2015’te savaşta öldüğüne ilişkin 
olayların belgelendirildiği kaydedil-
miştir. Yerel ve uluslararası örgüt-
lerden elde edilen bilgiler ışığında, 
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 59 
çocuktan oluşan bir listeye sahip 
olduğu ve söz konusu çocuklardan 
10’unun 15 yaş altı olduğu ifade 
edilmiştir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 22 
Aralık 2016 tarihli bir raporunda ise 
özellikle PKK’nın Irak’ta çocukları 
kullanması ele alınmıştır. Bu çerçeve-
de, PKK’nın kız ve erkek çocuklarını 
militan kadroya dâhil ettiği ve kendi 
kadrolarından çıkmaya çalışanları da 
kaçırdığı ya da ciddi bir şekilde suis-
timal ettiği ifade edilmiştir. Bölgede 
yapılan saha araştırmaları sonucun-
da, PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kad-
roları aracılığıyla çocukları militan 
olarak temin ettiği 29 olayın saptan-

dığı belirtilmiştir. Bu kapsamda, 15 
yaşından küçük çocukların çatışma-
larda yer aldıkları, kontrol noktala-
rına yerleştirildikleri ya da silahların 
temizlenmesi ve hazırlanması gibi 
işlerde kullanıldıkları kaydedilmiştir.

Bir diğer izleme örgütü olan Alman-
ya merkezli Kurd Watch, PYD’nin 
kişileri zorla silah altına alması ve 
çocukları asker olarak kullanma-
sına ilişkin bir rapor yayınlamıştır. 
PYD/YPG tarafından çıkarılan sözde 
meşru müdafaa kanunuyla kişilerin 
zorla silah altına alındığı kaydedilen 
raporda, 12 yaşına kadar küçükle-
rin de benzer bir uygulamaya tabi 
tutuldukları kaydedilmiştir.

PYD/YPG tarafından 
çıkarılan sözde meşru 
müdafaa kanunuyla 
kişilerin zorla silah altına 
alındığı kaydedilen 
raporda, 12 yaşına 
kadar küçüklerin de 
benzer bir uygulamaya 
tabi tutuldukları 
kaydedilmiştir.
Söz konusu çocukların arasında kız 
çocuklarının da bulunduğu ve yetiş-
kinlerin eğitimi Suriye’de yapılırken 
çocukların Kuzey Irak’taki PKK kamp-
larına götürüldüğü belirtilmiştir. Ko-
nuya ilişkin örnek olaylara yer verilen 
raporda, bu durumun uluslararası 
hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

PYD/YPG tarafından kullanılan çocuk 
ve kadınların bireysel hikâyelerine 
ilişkin birçok bilgi bahse konu ulus-
lararası rapor ve dokümanlara yan-
sımıştır. İnsan Hakları İzleme Örgü-
tü’nün konuya yönelik yaptığı saha 
araştırmasına göre, gerçekleştirilen 
mülakatlar sırasında birçok çocuğun 
ailesinin haberi olmadan PYD’nin 
sözde gençlik merkezlerinde bulun-
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duktan sonra kendilerinden haber 
alınamadığı ve ailelerin çocuklarının 
PYD/YPG’ye katıldığını ya da zorla 
götürüldüğünü daha sonra öğrene-
bildikleri kaydedilmiştir. Örneğin, 
kendisiyle mülakat gerçekleştirilen 
16 yaşındaki Arhat, yerel gençlik 
merkezlerindeki YPG toplantılarına 
katıldıktan sonra 15 yaşındayken ör-
güte katıldığını belirtirken, söz konusu 
merkezlerde kendilerine “Kürtlerin 
mevcut durumu ve Kürt ulusunu sa-
vunmanın önemi”ne ilişkin konuşma-
lar yapıldığını kaydetmiştir.

Söz konusu çocukların 
arasında kız çocuklarının 
da bulunduğu ve 
yetişkinlerin eğitimi 
Suriye’de yapılırken 
çocukların Kuzey 
Irak’taki PKK kamplarına 
götürüldüğü belirtilmiştir.
Kurd Watch’ta yer alan PYD/YPG’li 
çocuklara ilişkin bilgilere bakıldığın-
da benzer bir manzarayla karşıla-
şılmaktadır. PYD/YPG’nin kullandığı 
birçok çocuk militandan biri olan 
Fatıma Salim ‘Ali, 12 yaşındayken 
söz konusu örgüt tarafından silah 
altına alınmıştır. Ailesi ile yapılan 
görüşmelerde Fatıma’nın birden 
kaybolduğu ve ebeveynlerinin PYD/
YPG destekçisi olması ve kızlarının 
örgüte katılmalarını istememesine 
rağmen daha sonraki süreçte ço-
cuklarına ulaşmaları engellenmiştir.

Benzer bir diğer olay, 13 yaşındaki 
Maisa’nın Muhyiddin Akirman’ın 
başına gelmiştir. PYD/YPG tarafın-
dan okulundan alınarak militan 
kadroya dâhil edilen Maisa’nın geri 
verilmesi için akrabaları PYD/YPG 
birlikleri önünde protesto gösteri-
si yapmıştır. Ancak kızlarına ilişkin 
bir bilgi olmadığı yanıtını alan aile, 
daha sonra kızlarının YPJ kampların-
dan birinde olduğunu öğrenmiştir.

Söz konusu çocuklar çatışmalarda 
hayatını kaybedebilmekte ya da ya-
ralanabilmekte ve hatta kendi silah-
larından çıkan kaza kurşunlarına da 
hedef olabilmektedir. Nitekim Tel 
Tamr kentinde PYD tarafından sözde 
trafik polisi olarak görevlendirilen 16 
yaşındaki kız çocuğu Sidra Muham-
mad Sa’id ‘Uthman, 2015 Haziran 
ayında kendi tüfeğinden çıkan kaza 
kurşunu ile hayatını kaybetmiştir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün yu-
karıda belirtilen raporunda da özel-
likle Irak’ta yaşanan benzer olaylara 
yer verilmiştir. Örneğin, 2016 yılı 
başlarında Halepçe bölgesinden 15 
yaşındaki bir erkek çocuğunun kaçı-
rıldığı ve ailesinin aramalarına kar-
şın nerede olduğunun bilinmediği 
cevabı verildiği belirtilmiştir. Ancak 
daha sonra kendilerine gösterilen 
bir videoda çocuklarının militan kıya-
fetleri içerisinde ve elinde bir silahla 
diğerlerini örgüte katılmaya davet et-
tiğinin görüldüğü aktarılmıştır.

2016 yılı başlarında 
Halepçe bölgesinden 
15 yaşındaki bir erkek 
çocuğunun kaçırıldığı 
ve ailesinin aramalarına 
karşın nerede olduğunun 
bilinmediği cevabı 
verildiği belirtilmiştir.
Aynı raporda, Sincar bölgesinde 
sözde komutanları ile tartışan 13 
yaşındaki bir kız çocuğunun militan-
lar tarafından ciddi bir şekilde dö-
vüldüğü aktarılırken, bacağı kırılan 
ve örgütten kaçmaya çalışan bahse 
konu çocuğun intihara kalkışmasına 
rağmen militanlar tarafından tekrar 
örgüte geri getirildiği belirtilmiştir.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafın-
dan çocukları PKK tarafından kaçırı-
larak militan kadroya alınan ailelerin 
söz konusu örgüt tarafından yapıla-

cak bir misillemeden korktukları için 
konuya ilişkin açıklama yapmaktan 
çekindiklerine dikkat çekilmektedir. 
Ayrıca PKK’nın bölgedeki bazı ilk ve 
ortaokulları askerî barınak olarak 
kullandığı ve bu nedenle ailelerin 
çocuklarını okullardan almak zorun-
da kalabildikleri kaydedilmiştir.

Yapılan saha araştırmasında görü-
şülen bu okullardaki öğretmenlerin, 
okulların PKK tarafından “işletildi-
ğini” ifade ettikleri vurgulanmıştır. 
Bu öğretmenlerin çocukları PKK’ya 
katılmaya teşvik ettikleri kaydedil-
miş ve 14 yaşındaki bir çocuğun bu-
rada aldığı “PKK ideolojisi”ne ilişkin 
eğitimin ardından örgüt tarafından 
militan kadroya dâhil edildiği dile 
getirilmiştir. Ocak 2016 tarihinde ise 
9 yaşındaki bir kız çocuğunun iki ka-
dın PKK militanı tarafından ilkokul-
dan kaçırıldığı, bahse konu çocuğun 
ailesi ve yakınlarının büyük çabalar 
sonunda çocuklarını PKK’dan geri 
alabildikleri belirtilmiştir.

PKK’nın çocukları militan olarak te-
min etmek için bölgedeki kriz sonra-
sı oluşturulan sığınmacı kamplarında 
da faaliyetler yürüttüğü aktarılmıştır. 
Nitekim söz konusu kamplardan bi-
rinde yaşayan 15 yaşındaki bir gen-
cin Sincar bölgesine giderek PKK’ya 
katıldığı ve yaklaşık üç ay sonra şehir-
de yaşanan çatışmalarda yaralana-
rak tedavi için Suriye’ye götürüldüğü 
ifade edilmiştir. Daha sonra ailesinin 
bulunduğu kampa geri gelen bu ço-
cuğun PKK içerisinde yaşadıklarına 
dair hususları anlatmaktan kaçındı-
ğı belirtilmiştir. Bir diğer örnekte ise 
16 yaşındaki bir kız çocuğunun 2015 
Ocak ayında PKK’ya katılmak üzere 
yaşadığı sığınmacı kampından ayrıl-
dığı kaydedilmiş ve ailesinin kızlarına 
ulaşmak için gittikleri PKK’nın eğitim 
kampında gördükleri manzara akta-
rılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu 
kampta bazıları 11 yaşında olduğu 
anlaşılan birçok çocuğun AK-47 tipi 
silahları taşıdıkları belirtilmiştir.
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PKK’nın çocukları 
militan olarak temin 
etmek için bölgedeki 
kriz sonrası oluşturulan 
sığınmacı kamplarında 
da faaliyetler yürüttüğü 
aktarılmıştır.
PKK’nın Çocuk ve Kadınları Militan 
Olarak Kullanmasına İlişkin Dış Pro-
paganda Çalışmaları

PKK terör örgütünün çocukları mili-
tan olarak kullandığına ilişkin gerek 
ulusal gerekse uluslararası resmi 
belgelerde yer alan somut ifadeler 
ve uluslararası insan hakları ya da 
düşünce kuruluşlarınca yayınlanan 
raporlarda sunulan bilgiler son-

rasında bazı propaganda ve meş-
rulaştırma faaliyetleri yürüttüğü 
görülmektedir. Bu çerçevede PKK, 
Geneva Call (Cenevre Çağrısı) isimli 
kuruluşun Çocukları Silahlı Çatış-
maların Etkilerinden Koruma Ta-
ahhütnamesine sözde imza atarak 
çocukların çatışmalarda kullanımı-
nın önlenmesine ilişkin “iyi niyetini” 
ortaya koymaya çalışmıştır.

Çocukların kullanılmasının yanı sıra 
özellikle uluslararası medyada PKK’lı 
kadınların DEAŞ ile mücadele bağ-
lamında yüceltildikleri örneklere 
rastlanmaktadır. Bu çerçevede, Rus-
sia Today’da “Her War: Women Vs. 
ISIS/Kadının Savaşı: Kadınlar DEAŞ’a 
Karşı” isimli bir belgesel çalışması 
yayınlanarak YPJ’li “genç” kadınların 
sözde eğitimleri incelenmektedir. 
Söz konusu belgesele ilişkin ha-

berde YPJ’ye katılanların 16 yaşına 
kadar düştüğü ifade edilirken, ka-
tılımın tek ön şartının bekâr olmak 
olduğu kaydedilmiştir. YPJ’ye katılan 
kadınların çeşitli katılım nedenleri 
olduğu ve kimi sadece ülkeleri için 
savaşırken kimilerinin din özgürlü-
ğü, eşit şartlar ve demokrasi gibi 
daha idealist söylemlerle katıldığı 
belirtilerek söz konusu grubu yücel-
tici ifadelere yer verilmiştir. Benzer 
şekilde DEAŞ’la mücadele bağla-
mında bazı uluslararası yayın organ-
larında YPJ’li kadınlara ilişkin haber-
ler yapılmış, The Times ve birçok 
diğer haber platformunda yer alan 
haberlerde de bölgede yaşanan ça-
tışmalarda hayatını kaybeden YPJ’li 
kadınlar “Kürtlerin Kahramanı” ola-
rak nitelendirilmiştir.

Uyuşturucu dünya toplumla-
rının karşı karşıya kaldığı en 
önemli problemlerden bi-

ridir ve her geçen gün uyuşturucu 
sorununun bütün insanlık için taşı-
dığı risk ve tehditler artmakta ve bu 
durum hem günümüz gençliği hem 
de gelecek nesiller için büyüyen bir 
problem olmayı sürdürmektedir. Bir-
leşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç 
Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan 
Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre 
dünya genelinde 15-64 yaş arası her 
20 kişiden birine (%5,2) denk gelen 
yaklaşık 247 Milyon kişinin hayatla-
rında en az bir kere uyuşturucu mad-
de kullandığı tahmin edilmektedir.

Uyuşturucu ticareti, özellikle geçtiği-
miz yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
menfaat çevreleri için rant, terörizm 
için finans kaynağı, uluslararası ilişki-
lerde ideolojik ve politik araç ve he-
deftir. Bu sorun ülke toplumuna yö-
nelik sosyo-psikolojik dejenerasyon 
ile zihni ve ahlaki açıdan olumsuz 
olguları ön plana çıkarmıştır.

Dünya Uyuşturucu 
Raporlarına göre dünya 
genelinde 15-64 yaş 
arası her 20 kişiden 
birine (%5,2) denk gelen 
yaklaşık 247 Milyon 
kişinin hayatlarında en 
az bir kere uyuşturucu 
madde kullandığı tahmin 
edilmektedir.
Son yıllarda uluslararası kuruluşlar 
tarafından çıkarılan uyuşturucu ve 
terör raporlarında, bilhassa terör 
örgütlerinin uyuşturucu suçların-
dan gelir elde ettiği ve bu geliri, 
silah, barınma, beslenme, iletişim, 
propaganda vb. ihtiyaçlarını organi-
ze etmek için finans kaynağı olarak 
kullandıklarına dair bilgilere yer ve-
rilmektedir.

Dünya Uyuşturucu Raporların-
da, dünya genelindeki uyuşturu-

Narkoterörızm 
ile Mücadele 
Uyuşturucu ve  
PKK/KCK
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cu trafiği hacminin yaklaşık 320 
Milyar Dolar olduğu, bu miktarın 
organize suç ve terör örgütlerinin 
finans kaynağının büyük bir kısmını 
oluşturduğu vurgulanmaktadır. BM 
kaynaklarına göre de uyuşturucu 
ekonomisinin, günümüzde tek başı-
na uluslararası ticaretin %8’ini oluş-
turduğu ifade edilmektedir. 2016 
Avrupa Uyuşturucu Raporunda ise; 
Avrupa Birliği genelindeki uyuş-
turucu pazar değerinin 24 Milyar 
Avro olduğunu kayda geçmiştir.

BM kaynaklarına göre de 
uyuşturucu ekonomisi, 
günümüzde tek başına 
uluslararası ticaretin 
%8’ini oluşturduğu ifade 
edilmektedir.
Ülkemiz geçmişte ve günümüzde, 
birbirinden farklı ideolojilere sahip 
birçok terör örgütünün eylemlerine 
hedef olmuştur. Başarıyla yürütü-
len mücadeleler neticesinde, terör 
örgütlerinin uyuşturucu madde ka-
çakçılığından finansman sağladıkları 
ve uyuşturucu üretimi ve ticaretinin 
bütün aşamalarında yer aldıkları 
tespit edilmiştir. Özellikle PKK/KCK 
terör örgütü, uyuşturucu üretimi 
ve ticaretine ilişkin faaliyetlerini 
uzun zaman ülkemiz ve dünya ka-
muoyundan gizlemeyi başarmıştır. 
Ancak örgütünün sözde yöneticile-
rinin yakalanarak önemli itiraflarda 
bulunması ile son yıllarda ülkemiz 
ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen 
terör bağlantılı uyuşturucu operas-
yonları neticesinde, PKK/KCK terör 
örgütünün uyuşturucu suçlarına ka-
rıştığı ulusal ve uluslararası kamuo-
yu tarafından benimsenmiştir.

Son yıllarda PKK/KCK terör örgütüyle 
mücadeleye ilişkin yapılan çalışma-
lar, 2016 yılında da artarak devam 
etmiş, PKK/KCK terör örgütü ile 
uyuşturucu trafiği arasındaki organik 

bağ, kolluk kuvvetlerinin yaptığı ba-
şarılı mücadele çalışmalarıyla gözler 
önüne serilmiştir. PKK/KCK terör ör-
gütünün sadece Afganistan’dan Av-
rupa’ya giden Afgan eroininden yıllık 
50 ile 100 Milyon Dolar arasında bir 
gelir elde ettiği uluslararası yayın-
larda yer almakla birlikte, bu gelirin 
toplamda 1,5 Milyar Doları buldu-
ğu tahmin edilmektedir.

NARKOTERORİZM kavramı ilk ola-
rak 1983 yılında, eski Peru Devlet 
Başkanı Fernando Belaunde Terry 
tarafından, Peru narkotik polisleri-
ne yöneltilen saldırıları tanımlamak 
için kullanılmıştır. Ancak narkoterö-
rizm tanımlaması o tarihten günü-
müze değişerek daha da geniş bir 
boyut kazanmıştır. Örneğin Amerika 
Birleşik Devletleri Uyuşturucu ile 
Mücadele Dairesi (DEA) narkoterö-
rizmi; ”Grupların veya ilişkili kişi-
lerin terörist aktivitelerini devam 
ettirmek ve/veya finanse edebil-
mek amacıyla uyuşturucu ticareti 
teşebbüslerine, vergilendirme, gü-
venlik sağlama, yardım ve yataklık 
etme şeklinde katılım sağlaması” 
şeklinde tanımlamaktadır.

Pablo ESCOBAR’ın Kolombiya Hükü-
metiyle ilişkilerinde kullandığı şiddet 
eylemleri tarihte en iyi bilinen ve bel-
gelenen narkoterör örneklerindendir.

NEDEN UYUŞTURUCU?

Terör örgütleri ile uyuşturucu ta-
cirleri arasında karşılıklı çıkar ilişki-
sinin varlığından söz etmek hatalı 
bir tespit olmayacaktır. Uyuşturucu 
tacirleri teröristlerin örgütsel yapı-
lanma yöntemleri, silah tedarikleri 
ve gizli örgütlere giriş imkânların-
dan yararlanırken, terörist örgütler 
de uyuşturucuyu bir gelir kaynağı 
olarak kullanmakta ve elde edilen 
karaparanın aklanmasında uyuş-
turucu tacirlerinin yöntemleri ve 
yeteneklerinden azami derecede 
istifade etmektedir.

Ancak bu ilişkinin bir de diğer tarafı 
vardır. Örgüt liderleri, örgütün uyuş-
turucu imal ve ticareti faaliyetlerini 
örgütün militan kadrolarından ve 
toplumdan gizlemeye çalışmakta-
dırlar. Çünkü uyuşturucu ticaretinin 
gerçekte bir insanlık suçu olduğunu, 
bunun örgütün propaganda faali-
yetlerine darbe vuracağını ve yeni 
militan adaylarını olumsuz yönde 
etkileyeceğini bilmektedirler.

Terör grupları uyuşturucu ticaretin-
den gelir elde ettiği gibi aynı zaman-
da, uyuşturucu tacirlerine sözde 
güvenlik sağlamak amacıyla vergi-
lendirme gibi çeşitli başlıklar adı al-
tında bu ticaretten pay almaktadır. 
Bunun yanı sıra kendi kontrolleri al-
tında bulunan bölgelerdeki uyuştu-
rucu imal laboratuvarlarından veya 
topraktan imal eden yerel kaynak-
lardan haraç almaktadır.

Dünya üzerindeki karaparanın 
yaklaşık yarısı uyuşturucu ticare-
tinden gelmektedir. Uyuşturucu 
madde satışı sırasında ise hem pe-
rakende hem de toptan piyasada 
önemli miktarda nakit para birik-
mektedir. BM kaynaklarına göre 
uyuşturucu ekonomisi, günümüz-
de tek başına uluslararası ticaretin 
%8’ini oluşturmaktadır. Kirli para 
spekülatif sermaye ile aynı dola-
şımları kullanmaktadır. Uyuşturucu 
kaçakçılığı yapan uluslararası ör-
gütlerin cirosu muazzam rakamlara 
varmaktadır. Bu muazzam para her 
suç organizasyonu için olduğu kadar 
terörist organizasyonlar için de çok 
cazip bir ekonomik kaynaktır.

Terörist organizasyonlar ekonomik 
kazanç sağlamak amacıyla kurulmuş 
örgütler değillerdir. Daha çok ideo-
lojik, rejimsel amaçlarla yayılım faali-
yetleri sürdüren ve bunun için şiddet, 
korkutma ve yıldırma yöntemlerine 
başvuran örgütlerdir. Ancak giderek 
teröristlerle organize suçu birbirin-
den ayırt etmek zorlaşmaktadır. Çün-
kü birçok olayda teröristlerin oluştur-
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duğu yan kuruluşların kar merkezli 
gruplar gibi hareket ettikleri gözlem-
lenmektedir. Genel olarak suç orga-
nizasyonları teröristlerden çok daha 
zengin olmasına rağmen günümüzde 
bazı terör örgütlerinin dev bütçelere 
sahip oldukları görülmektedir. Ancak 
terör örgütlerinin finansal sistemdeki 
para akımları suç organizasyonlarının-
ki gibi çok büyük miktarlarda olmayıp 
genellikle konulan bildirim sınırla-
rının altında gerçekleşmektedir. Bu 
da terör örgütlerinin finansmanına 
ilişkin soruşturmaları zora sokmakta-
dır. Terörist organizasyonlar ellerinde 
bulunan karaparanın aklanmasında 
uyuşturucu kaçakçılarının yöntemleri 
ve yeteneklerinden azami derecede 
istifade etmektedir.

Şunu açıkça ifade etmek gerek-
mektedir, narko-terörizm bir taraf-
tan yasadışı uyuşturucu üretimi ve 
ticareti yoluyla terör gruplarının 
faaliyetlerine finansman sağla-
makta, diğer taraftan uyuşturucu 
bağımlılarının artması nedeniyle 
ulusal gücün insan öğesinin tahrip 
edilmesine hizmet etmektedir.

Uyuşturucu ticareti 
ve terör ayrılmaz bir 
parçadır. Terörün 
bataklığı uyuşturucudur.
Terörizmin finansmanıyla mücade-
leye dair geçerliliği en yüksek olan 
belge Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesine Dair Uluslararası 
Sözleşmedir.

Uluslararası Sözleşme’nin temelinde 
BM Genel Kurulu’nun 17 Aralık 1996 
tarihli ve 51/210 sayılı Kararı ile 15 
Aralık 1997 tarihli ve 52/165 sayılı 
Kararı bulunmaktadır. Söz konusu BM 
Genel Kurul Kararında üye devletler;

1. Teröristlere gerek doğrudan ge-
rek kuruluşlar aracılığıyla finans-
man sağlanmasını önlemek için 
tedbir almak,

2. Terörist amaçlara hizmet ede-
ceğinden şüphelenilen kişi veya 
kuruluşların mali kaynaklarını 
izlemek ve bunların uluslararası 
alandaki hareketleri ile ilgili yo-
ğun ve hızlı şekilde bilgi alışveri-
şinde bulunmak,

3. Kişi veya kuruluşların meşru yol-
larla finans kaynağı elde etmele-
rine ve bunların meşru amaçlar 
için kullanılmasına engel olma-
mak kaydıyla, terörist amaçlar 
için kullanılacağından şüphele-
nilen mali kaynakların edinilme-
sini önlemek ve bunların hare-
ketlerini durdurmak amacıyla 
hukuki düzenlemeler yapmak,

 üzere davet edilmişlerdir.

Bu davet üzerine ve 53/108 sayı-
lı Karar doğrultusunda hazırlanan 
“Terörizmin Finansmanının Önlen-
mesine İlişkin Uluslararası Sözleş-
me”, BM Genel Kurulu’nda 09 Aralık 
1999 tarihinde kabul edilmiş ve 10 
Ocak 2000 tarihinde imzaya açılmış-
tır. Türkiye tarafından 27 Eylül 2001 
tarihinde imzalanan Sözleşme, 10 
Ocak 2002 tarihinde 4738 sayılı Ka-
nunla uygun bulunmuştur.

İç hukukumuzda 01 Mart 2002 tarih-
li ve 2002/3821 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile onaylanan Sözleşme, 
17 Nisan 2002 tarihli ve 24729 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ÜLKEMİZDE FİNANS KAYNAĞI 
UYUŞTURUCU OLAN TERÖR 
ÖRGÜTLERİ

DHKP/C Terör Örgütü

THKP/C-DEV-SOL örgütünün temeli 
Ekim 1970 tarihinde yapılan DEV- 
GENÇ kurultayından sonra Mahir 
ÇAYAN ve arkadaşlarının fiilen Fe-
derasyonun yönetim kadrosunu ele 
geçirmesiyle atılmıştır.

THKP/C’nin Ağustos 1976’da kuru-
lan ve legal Gençlik Örgütlenmesi 

olan Devrimci Gençlik Dernekleri 
Federasyonu (DEV-GENÇ), bünye-
sinde devam eden fikir ayrılıkları 
yüzünden Ankara Grubu ve İstanbul 
Grubu olmak üzere ikiye bölünmüş-
tür. İki grup arasındaki temel gö-
rüş ayrılığına; direniş komitelerinin 
oluşturulması ve öncü savaşının 
başlatılması neden olmuştur.

Direniş komitelerini savunan An-
kara grubu DEVRİMCİ YOL (DEV-
YOL) adıyla yapılanmaya giderken, 
Dursun KARATAŞ ve arkadaşlarının 
oluşturduğu İstanbul grubu, Ha-
ziran 1978 ortalarında Tasfiyecilik 
ve Devrimci çizgi adıyla bir broşür 
yayımlayarak illegal yapılanmaları-
nı DEVRİMCİ-SOL (DEV-SOL) adıyla 
tanıtmaya başlamış ve 13.12.1978 
tarihinde Dursun KARATAŞ ve arka-
daşları tarafından THKP/C-DEV-SOL 
örgütünü kurmuştur.

THKP/C’nin Ağustos 
1976’da kurulan ve legal 
Gençlik Örgütlenmesi 
olan Devrimci Gençlik 
Dernekleri Federasyonu 
(DEV-GENÇ), bünyesinde 
devam eden fikir ayrılıkları 
yüzünden Ankara Grubu 
ve İstanbul Grubu olmak 
üzere ikiye bölünmüştür.
Tunçbilek ve Karataş Operasyonu
YER : İSTANBUL
TARİH : 18.04.1995

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ge-
len bir ihbarda, yasadışı DEV-SOL 
terör örgütü üyeleri olan R.T ve C.T. 
isimli kardeşlerin ikametlerinde 
eroin maddesinin bulunduğunun 
bildirilmesi üzerine 18.04.1995 ta-
rihinde yapılan operasyonda, şahıs-
lara ait Güngören ilçesinde bulunan 
ikametin depo olarak kullanılan ek-
lentisinde toplam 10 kg eroin mad-
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desi ele geçirildiği, R.T. ve C.T. isimli 
şahısların yasadışı DEV-SOL örgütü 
mensupları oldukları, örgüt adına 
birçok eyleme katıldıkları, 1980 yı-
lında cezaevine girerek 1985-86 yıl-
larında çıktıkları, ayrıca ele geçirilen 
uyuşturucu maddelerin terör örgü-
tü DHKP-C’nin yurtdışında bulunan 
firari lideri Dursun KARATAŞ’a ait 
olduğu ve adı geçene gönderilmek 
üzere temin edildiği bilinmektedir.

DEAŞ Terör Örgütü

DEAŞ Ağırlıklı olarak Irak ve Suri-
ye’de etkinlik gösterir, bu bölgede 
sözde hilafet devleti kurmak ama-
cıyla güvenlik güçlerine ve muhalif 
sivillere karşı eylemler yapmaktadır. 
Yasa dışı ve silahlı örgüt olan DEAŞ, 
ele geçirdiği topraklardaki meşrulu-
ğu hiçbir ülke tarafından tanınma-
yan Tekfirci-Cihatçı ve dini istismar 
eden örgüttür.

Petrol kaynaklarına yakınlığı nede-
niyle dünyanın en zengin yasa dışı si-
lahlı örgütleri arasında sayılmaktadır. 
Irak Savaşı’nın ilk yıllarında kurulan 
ve 2004 yılında el-Kaide’ye bağlılığı-
nı ilan eden örgüt bir süre sonra Irak 
el-Kaidesi adını aldı. Şubat 2014’te, 
sekiz aylık uzun bir güç mücadelesin-
den sonra, el-Kaide DEAŞ ile bütün 
bağlarını kestiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü-
nün raporuna göre Ağustos 2014’te 
örgütün Suriye’deki savaşçı sayısının 
50.000, Irak’ta ise 30.000 olduğu 
bildirildi. CIA ise Eylül 2014’te örgü-
tün Suriye ve Irak’ta toplam 20.000 
ile 31.500 arasında savaşçıya sahip 
olduğunu açıkladı.

DEAŞ terör örgütünün 
de terör faaliyetlerini 
finanse edebilmek adına 
Ülkemizde uyuşturucu 
madde kaçakçılığı yaptığı 
görülmektedir.

DEAŞ terör örgütünün etkin oldu-
ğu Irak ve Suriye ülkelerine komşu 
olmamız ve uzun yıllardır iç çatış-
maların yaşandığı Suriye ile yaklaşık 
900 kilometreyi bulan sınır hattımı-
zın olması gibi nedenlerden dolayı 
DEAŞ tehdidi Ülkemizde de hissedil-
mektedir. Başta siviller olmak üzere 
DEAŞ terör örgütü militanlarınca 
ülkemizde birçok terör eylemi ger-
çekleştirilmiştir.

DEAŞ terör örgütünün de terör fa-
aliyetlerini finanse edebilmek adına 
Ülkemizde uyuşturucu madde ka-
çakçılığı yaptığı görülmektedir.

YER : KONYA
TARİH : 02.01.2017

02.01.2017 tarihinde Konya Uyuş-
turucu ile Mücadele birimlerince 
gerçekleştirilen operasyon netice-
sinde 167 gr eroin maddesi ele ge-
çirilmiştir. Şüphelilerden M.D. isimli 
şahsın DEAŞ terör örgütü bağlantısı-
nın olduğu anlaşılmıştır.

FETÖ/PDY Terör Örgütü

FETÖ/PDY; cebir, şiddet ve yasal ol-
mayan diğer yöntemleri de kullana-
rak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini 
ortadan kaldırmak veya görevlerini 
yapmasını kısmen veya tamamen 
engellemek, devlet otoritesini baskı 
altına almak, zaafa uğratmak, yön-
lendirmek, alternatif bir otorite ola-
rak ortaya çıkmak ve neticede dev-
let otoritesini ele geçirmeye çalışan 
silahlı bir terör örgütüdür.

1999’dan beri ABD’de yaşayan Te-
rör Örgütü Elebaşı Fetullah GÜLEN; 
160’dan fazla ülkede okullar açarak 
dinler arası diyaloğu teşvik ettiği-
ni iddia etmektedir. Terör örgütü 
elebaşısı tarafından Türkiye devle-
ti ve uluslararası alandaki varlığını 
güçlendirmek için yüzbinlerce kişi 
aldatılmıştır. Kendisinin ABD’de kal-
masına yardımcı olan 20’den fazla 
referans alabilmiş ve pasaportunu 
bile yasadışı yollarla almıştır. Örgü-

tün kurucusu ve sözde lideri Fetul-
lah GÜLEN, halen ABD’nin Pensil-
vanya eyaletinde yaşamaktadır.

17- 25 Aralık 2013 - Darbe Girişimi

Gülen’in yaptığı FETÖ/PDY terör örgü-
tü, emniyet ve yargıdaki üyelerini kul-
lanarak meşru hükümetin Başbakanı 
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve ka-
binedeki bazı Bakanları tutuklayarak 
yönetimi ele geçirmeyi amaçlamıştır.

15 Temmuz 2016  - Darbe Girişimi 
/ Kalkışma

15 Temmuz 2016 akşamında, FE-
TÖ’nün elebaşılığını yaptığı askeri 
cunta, seçilmiş hükümete ve Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ER-
DOĞAN’a karşı bir darbe girişiminde 
bulunmuştur.

Darbeciler İstanbul ve Ankara dâ-
hil olmak üzere ülkemizdeki önemli 
illeri ele geçirmeye çalışmışlardır. 
Cumhurbaşkanımız’ın ulusu sokak-
lara çağırmasının ardından Emniyet 
güçleri ve sivil vatandaşlarımız darbe 
girişimini başarısızlığa uğratmışlardır.

Darbeye karşı koyan 247 vatanda-
şımız şehit olmuş, 2.193 vatandaşı-
mız ise yaralanmıştır.

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Uyuş-
turucu Finansmanı

Örgütün;
• Uyuşturucu imal ve ticareti faali-

yeti içerisinde yer alarak,
• Bu faaliyeti yürüten kaçakçılar-

dan pay/yüzde alarak,
• Devlet içine sızarak deşifre edil-

meden önce Uyuşturucu ile 
mücadele eden birimlere/muh-
birlere ödenen ikramiyelerden 
himmet toplayarak kazanç sağ-
ladığı tespit edilmiştir.

Bu yollarla örgüte yıllık yaklaşık 500 
Milyon ABD Doları gelir sağlanmak-
tadır.

PKK/KCK, FETÖ/PDY Terör Örgütleri 
ve Uyuşturucu Üçgeni
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Dubai Operasyonu
YER : GAZİANTEP-DUBAİ
TARİH : 26.04.2015

Yurtdışında ürettikleri sentetik uyuş-
turucuyu ülkemizde ve Körfez ülke-
lerinde piyasaya süren suç örgütüne 
yönelik, ülkemiz makamları koordine-
sinde İran ve Dubai’de, ilgili ülke ve Su-
udi Arabistan güvenlik güçleriyle müş-
terek gerçekleştirilen operasyonlarda;

• 26.04.2015 günü Dubai’de 800 
bin adet Captagon uyuşturucu 
hap ele geçirilmiş, aralarında 
örgüt liderinin de bulunduğu 3 
Türk vatandaşı yakalanmıştır.

• 25.05.2015 günü İran’da ise uyuş-
turucu imalinde kullanılan yüklü 
miktarda kafein ve laktoz maddesi 
ele geçirilmiş, 1’i İran ve 1’i Türk 
toplam 2 kişi yakalanmıştır.

• Takibi güvenlik güçlerimizce 2 
yıl süreyle büyük bir gizlilik ve 
titizlikle yürütülen örgüt üyele-
rinin aynı zamanda PKK/KCK ve 
FETÖ/PDY terör örgütleriyle de 
derin bağlarının bulunduğu, her 
iki örgüt adına da faaliyet yürüt-
tükleri tespit edilmiştir.

Operasyonun genelinde;

1. 800 bin adet captagon

2. Yüklü miktarda uyuşturucu imal 
maddesi

3. 5 adet silah

4. Her iki örgüte ait çok sayıda ör-
gütsel doküman ele geçirilmiştir.

5. 12 şüpheli tutuklanmıştır.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 
UYUŞTURUCU FAALİYETLERİNE 
AYRINTILI BAKIŞ

Terör eylemlerini gerçekleştirmek 
ve gelir elde etmek için uyuşturucu 
madde imal ve ticareti yapmayı ko-
lay ve kazançlı bir yol olarak gören 
PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu 
madde ticaretinin her alanında pro-
fesyonelce faaliyet göstermektedir. 

Gerçekte, ilk önceleri uyuşturucu 
organizasyonlarından, faaliyetlerine 
göz yumma ve güvenliklerini sağla-
ma karşılığı komisyon alan PKK/KCK 
terör örgütü, uyuşturucu madde ti-
caretinin sağladığı kazancın büyük-
lüğünü anlayınca bizzat bu işin için-
de yer almayı tercih eder olmuştur.

Ülkemizde uyuşturucu madde ka-
çakçılığını önlemeye yönelik olarak 
yapılan çalışmalar ve gerçekleşti-
rilen yakalamalar, PKK/KCK terör 
örgütünün uyuşturucu ile yakından 
ilişkili olduğunu ortaya koymuş-
tur. Yine terörle mücadele birim-
leri tarafından PKK/KCK terör ör-
gütü hedeflenerek yapılan birçok 
operasyonda önemli miktarlarda 
uyuşturucu madde yakalaması ger-
çekleştirilmektedir. Bu durum te-
rör örgütünün uyuşturucu madde 
ticareti ile ne denli iç içe olduğunu 
açıkça göstermektedir.

Terör eylemlerini 
gerçekleştirmek ve 
gelir elde etmek için 
uyuşturucu madde 
imal ve ticareti yapmayı 
kolay ve kazançlı bir yol 
olarak gören PKK/KCK 
terör örgütü, uyuşturucu 
madde ticaretinin her 
alanında profesyonelce 
faaliyet göstermektedir.
PKK’nın en önemli gelir kaynakla-
rından bir tanesinin uyuşturucu ti-
careti olduğuna ilişkin uluslararası 
kaynaklarda öne çıkan önemli so-
nuçlardan bazıları şu şekildedir;

•  DEA (ABD Uyuşturucu ile Mücade-
le Dairesi)’nın istihbarat raporuna 
göre; PKK’nın uyuşturucudan gelir 
elde etme yöntemi; eroin üretimi, 
uyuşturucu tacirlerinin sınır ötesi 
topraklarından geçen mallarından 

vergi alması ve Avrupa’da eroin 
piyasalarının önemli bir bölümünü 
kontrol etmesidir.

•  DEA‘nın yöneticisi Asa Hutchin-
son, PKK’nın Türkiye’nin Güney-
doğu bölgesinde uyuşturucu 
sevkiyatının vergilendirmesi ve 
uyuşturucu kaçakçılarının korun-
masında yer aldığını not etmiştir.

•  Amerikan Narkotik Örgütü’nün 
(DEA) raporlarında; ‘‘Terörist ör-
güt PKK/KCK, Türk hükümetine 
karşı terör hareketini destekle-
mek için eroin üretimi ve kaçak-
çılığını kullanmaktadır. Gelenek-
sel uyuşturucu kaçakçısı aileleri 
ve kaçakçı organizasyonları da 
aktiftirler.’’ denilmektedir.

•  1998 yılında İtalyan Mali Polisi’ne 
göre PKK uluslararası uyuşturucu 
ticaretine doğrudan dahildir, ay-
rıca göçmen ticareti ile yurt dı-
şındaki Türk işadamları ve işçile-
rinin sistematik korunmasından 
yasadışı gelir elde etmektedir .

•  UNODC, Orta Asya, Afganistan 
ve diğer ülkelerden Avrupa’ya 
uyuşturucu kaçakçılığı yıllık 5 
milyar dolarlık bir kazanç sağla-
dığını tahmin ediyor. Bir Avrupa 
istihbarat analistine göre bu ka-
zancın yarısı PKK’ya gidiyor.

•  Almanya Başsavcılığı, Avru-
pa’da yakalanan uyuşturucunun 
%80’inin PKK ile bağlantısı ol-
duğunu öne sürmüştür. Son yıl-
larda İnterpol; Almanya, İtalya, 
Hollanda ve İspanya’da yer alan 
çeşitli Kürt grupların uyuşturu-
cu ticaretini takip etmiştir ve bu 
grupların PKK ile ilişkileri olduğu 
düşünülmektedir. PKK, Türkiye 
ve Kuzey Irak’ta uyuşturucu la-
boratuvarlarını işleten grup ola-
rak bilinmektedir. Operasyonları 
desteklemek için tek tek hücreler 
tarafından yapılan uyuşturucu 
imal ve ticaretinin yanı sıra PKK, 
Batı Avrupa’daki Kürt uyuşturucu 
tacirlerinden de vergi almaktadır.
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Uyuşturucu ile mücadele eden bi-
rimlerimiz tarafından yapılan ope-
rasyonlar neticesinde gerçekleştiri-
len tespitler bu analizleri destekler 
nitelik olup, PKK/KCK’nın sadece 
uyuşturucu madde ticaretini yapan 
şahıslardan gelir etmekle kalmadığı, 
uyuşturucu madde ticaretinin tüm 
aşamalarında rol oynadığı ortaya 
konulmuştur. PKK/KCK terör örgü-
tünün;

• Uyuşturucu ticaretini bizzat ko-
ordine ettiği,

• Ülkemiz sınırları üzerinden uyuş-
turucu madde nakliyesi yapan ve 

illegal giriş yapmaya çalışan, tüm 
şahıs ve organizasyonlardan ver-
gi adı altında haraç aldığı,

• Avrupa’da uyuşturucu dağıtı-
mında etkin olduğu,

• PKK’ya haber vermeden uyuştu-
rucu madde ticareti yapan şahıs 
veya organize gruplara ait uyuş-
turucu maddelere örgüt tarafın-
dan el konulduğu,

• Uyuşturucu imalatı yapan orga-
nizasyonlara yer temini ve koru-
ma sağladığı,

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgemizdeki yasadışı kenevir 
ekiminde aktif rol oynadığı,

• PKK’nın uyuşturucu ticareti ile ilgi-
li operasyonlarını örgüt içerisinde 
özel hücrelerin yürüttüğü ve diğer 
teröristlerin bu konuda bilgilendi-
rilmediği, tespit edilmiştir.

Almanya Başsavcılığı, 
Avrupa’da yakalanan 
uyuşturucunun %80’inin 
PKK ile bağlantısı 
olduğunu öne sürmüştür.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mart 
ayında “Terör Nedeniyle Bele-
diyelere Yapılan Görevlendir-

meler” adlı bir kitapçık Türkçe ve 
İngilizce olarak yayımlanmıştır.

Bu çalışmada aşağıdaki konular ele 
alınmaktadır:

2011 sonrası Suriye’de meydana 
gelen gelişmeler ve sonrasında olu-
şan otorite boşluğu terör örgütleri-
ne hareket alanı sağlamış, PKK/KCK 
terör örgütünün Suriye’deki uzantısı 
olan PYD-YPG tarafından sınırımızın 
hemen ötesinde 2014 Ocak ayında 
CİZİRE AYN-EL ARAP ve AFRİN’de 
sözde kantonlar oluşturulmuştur. 
PKK/KCK bölücü terör örgütü oluş-
turulan kantonları Türkiye’ye taşı-
mak için; Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu bölgelerinde, kırsal alandan 
aktarılan teröristlerle birlikte şehir-
lerde YDG-H (Yurtsever Devrimci 
Gençlik Hareketi), ÖSB (Öz Savun-
ma Birlikleri) ve YPS (Sivil Savunma 
Birlikleri) adı altında örgütlenmiş, 7 
Haziran 2015 genel seçimleri sonra-
sı 2015 Ağustos ayı itibariyle bazı il 
ve ilçelerde (sözde) özyönetim ilan 
etmiş ve terörü şehirlere taşımıştır.

Başta Suriye sınırındaki ilçelerimiz 
olmak üzere, 1 il ve 11 ilçede sokak 

ve caddelere çukur, barikat oluştu-
rulması ve EYP türü eylemlerle, söz-
de ‘’Öz Yönetim/özerklik alanları’’ 
oluşturmak istemiştir.

Terör örgütü, çocuklar dâhil va-
tandaşlarımızı canlı kalkan olarak 
kullanmış, okullar ve sağlık ocakla-
rını el yapımı patlayıcılarla yakmış, 
hastanelere roketatarlı saldırılar 
gerçekleştirmiş, ambulans ve itfa-
iye hizmetlerini engellemiş, vatan-
daşlarımızın sağlık ve eğitim hakkı 
başta olmak üzere temel hizmetle-
re erişimini sekteye uğratmıştır.

Terör örgütünün bu faaliyetlerin-
de, belediye araçları bombalama 
saldırılarında kullanılmış, beledi-
yelerin iş makineleri ile güvenlik 
kuvvetlerini engellemek maksa-
dıyla hendekler kazılmış, belediye 
malzemeleriyle sokak aralarına 
barikatlar oluşturulmuştur.

Belediyeler tarafından yapılan ihale-
ler terör yandaşlarına verilmiş, bele-
diye çalışanlarının maaşlarından ör-
güte müzahir kuruluşlar için kesinti 
yapılmış, terör örgütüne muhalif 
olan vatandaşlara belediye hizmet-
leri verilmeyerek cezalandırılmıştır.

Onlarca asker, polis, jandarma, sivil 
ve çocuğun ölmesine, yaralanması-

Terör Nedeniyle 
Belediyelere Yapılan 
Görevlendirmeler
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na neden olan birçok terör eylemin-
de belediye araçları ve imkânları 
kullanılmıştır.

Vatandaşa hizmet olarak dönmesi 
gereken kaynaklar bomba, çukur 
ve barikat olarak dönmüştür.

İl/ilçe merkezleri; ilan edilen sözde 
özyönetim tarafından belediyelerin 
teröristlere yardımı, teröristlerin hal-
kı canlı kalkan yapması, çukur ve ba-
rikatların kurulması ile çatışma bölge-
sine dönüştürülmeye çalışılmıştır.

Terör örgütü 
tarafından oluşturulan 
çukur ve barikatlar 
mülki makamlarca 
uyarılmalarına rağmen 
belediyecelerce kasıtlı 
olarak kaldırılmamıştır.
Şırnak/Merkez-Cizre-Silopi-İdil,Diyar-
bakır/Sur, Hakkari/ Yüksekova, Mar-
din/Nusaybin-Dargeçit Belediyelerin-
ce, mülki idari makamların uyarı ve 
bildirimlerine rağmen terör örgütü 
tarafından oluşturulan çukur ve ba-
rikatlar kasıtlı olarak kaldırılmamıştır.

Yerleşim yerlerinde bulunan terör 
örgütü mesupları ve destekçilerinin 
etkisiz hale getirilmesi, burada ya-
şayan vatandaşlarımızın can ve mal 
emniyetinin sağlanması, sokak ve 
caddelere kurulan çukur ve bari-
katların kaldırılması vatandaşları-
mızın barınma, temel gıda, sağlık, 
eğitim, ulaşım gibi temel insanî ge-
reksinimlerine erişim imkanlarının 
süratle ve etkili biçimde sağlanma-
sı için “sokağa çıkma yasağı” ilan 
edilmiş ve güvenlik güçlerimiz tara-
fından operasyonlar başlatılmıştır. 
Şırnak/Merkez-Cizre-Silopi-İdil; Di-
yarbakır/Sur/Bağlar/Silvan; Hak-
kari/Yüksekova; Mardin/Nusay-
bin-Dargeçit-Derik, Muş/Varto’da 
tamamlanan hendek ve barikat 
operasyonlarında 199 güvenlik gö-
revlimiz şehit olmuş, 1.761 güven-
lik görevlimiz yaralanmıştır.

NEDEN BELEDİYELERE 
GÖREVLENDİRME YAPILDI?

FETÖ terör örgütü anayasal düzeni 
ortadan kaldırmak maksadıyla 15 
Temmuz 2016’da darbe girişiminde 
bulunmuş, milletin desteğiyle başa-
rısızlığa uğratılan girişim sonrası te-
rör örgütleri art arda devletin bekası-
nı ve milletin iradesini hedef almıştır. 
15 Temmuz sonrası PKK/KCK- FETÖ, 
DEAŞ ve diğer örgütler tek merkez-
den kumanda edilmiş gibi terör ey-
lemlerini tırmandırmaya başlamış, 
Ülkemizin istikrarını bozmak, yöne-
tilemeyen bir ülke görüntüsü ver-
mek için ard arda patlamalar, silahlı 
ve bombalı terör eylemleri gerçek-
leştirmişlerdir. Bu terör eylemleri ile 
terör örgütlerinin ulaşmak istediği 
hedefler, halkımızın teröre prim 
vermeyen yaklaşımı ve devletin ka-
rarlılığı ile akamete uğratılmıştır.

Anayasamızın 120. maddesinde; 
“Anayasa ile kurulan hür demokrasi 
düzenini veya temel hak ve hürri-
yetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi 
belirtilerin ortaya çıkması veya şid-
det olayları sebebiyle kamu düzeni-
nin ciddi şekilde bozulması hallerin-
de, Cumhurbaşkanı başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kuruluna, Milli 
Güvenlik Kurulunun da görüşünü al-
dıktan sonra yurdun bir veya birden 
fazla bölgesinde veya bütününde, 
süresi 6 ayı geçmemek üzere olağa-
nüstü hal ilan edebilir” hükmü ge-
reğince 21 Temmuz 2016 tarihinde 
Olağanüstü Hal ilan edilmiştir.

BELEDİYELERE GÖREVLENDİRME-
LER SADECE TERÖR VE TERÖR ÖR-
GÜTLERİNE YARDIM VE YATAKLIK 
NEDENİYLE YAPILMIŞTIR.

Anayasanın 121. maddesinde ta-
nımlanan yetki doğrultusunda, terör 
örgütleriyle mücadele amacıyla 674 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) çıkarılmıştır. Bu KHK ile Beledi-
ye Kanunu’nun 45’inci maddesine 
‘Belediye başkanı veya başkanveki-
li ya da meclis üyesinin terör veya 

terör örgütlerine yardım ve yataklık 
suçları sebebiyle’ görevden uzak-
laştırılabileceği hükmü eklenmiştir.

Terörle mücadele kapsamında be-
lediye başkanlarının yerine başkan 
vekili atanabilme yetkisi İçişleri Ba-
kanı ve valiliklere verilmiştir. Bu yet-
ki sadece terörden dolayı görev-
den alınan belediye başkanlarının 
yerine görevlendirme yapılabilme-
si için kullanılabilecektir.

Terör örgütü üyeleri ile her alanda 
mücadele edilirken, özellikle kay-
naklarını terörü desteklemekte 
kullanan belediyelerin yeniden 
halkın yararına çalışması için bele-
diye başkan vekili atanması uygu-
lamasına gidilmiştir.

Sadece PKK/KCK ile 
iltisaklı belediyelere değil 
diğer terör örgütleriyle 
iltisaklı belediyelere de 
görevlendirme yapılmıştır. 
Bu yetki sadece terörden 
dolayı görevden alınan 
belediye başkanlarının 
yerine görevlendirme 
yapılabilmesi için 
kullanılabilecektir.

UYGULAMANIN HUKUKSAL 
ARKA PLANI

PKK/KCK terör örgütü, 7 Haziran 2015 
Genel Seçimleri sonrası DBP’li beledi-
ye başkanları yönetiminde bulunan 
bazı il ve ilçelerde Suriye ve Irak’ta ya-
şanan gelişmelerden istifadeyle silahlı 
ve kanlı eylemlerini artırmıştır.

Bahse konu il ve ilçelerin belediye 
başkanları ise Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası ve 5393 sayılı Belediye 
Kanunu’nda belirtilen mahalli müş-
terek nitelikte görev ve sorumlu-
luklarını yerine getirmekten ziyade 
yetkilerini terör örgütünün amaçla-
rına hizmet etmek için kullanmıştır.
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) 1 No’lu Protokolün 1. madde-
sinde ve Anayasa’nın “Kişinin Hakları 
ve Ödevleri” bölümünde koruma al-
tına alınan “konut dokunulmazlığı” 
söz konusu il ve ilçelerde terör örgü-
tü tarafından ihlal edilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) 1 No’lu 
Protokolün 1. maddesinde 
ve Anayasa’nın “Kişinin 
Hakları ve Ödevleri” 
bölümünde koruma 
altına alınan “konut 
dokunulmazlığı” söz 
konusu il ve ilçelerde terör 
örgütü tarafından ihlal 
edilmiştir.
5393 sayılı Kanununa göre belediye 
başkanları tarafından, belde halkı-
nın huzur, esenlik, sağlık ve mutlu-
luğu için gereken önlemlerin alın-
ması gerekirken belediyelerin araç 
ve maddi imkânları teröre tahsis 
edilmiştir. Bu kapsamda;

• Terör örgütü mensupları veya 
yakınları belediyelerde istihdam 
edilmiş,

• (Sözde) Özyönetim ilanı nede-
niyle bozulan kamu düzenini 
tekrar sağlamak amacıyla gü-
venlik güçleri tarafından başlatı-
lan operasyonlar belediyenin iş 
makineleri ile açılan hendekler-
le engellenmeye çalışılmış,

• ‘Eş başkan’ adı altında gerçek-
leştirilen uygulama nedeniyle 
halkın oyu ile seçilen belediye 
başkanı, belediye idaresinin başı 
ve belediye tüzel kişiliğinin tem-
silcisi olma sıfatını kaybetmiştir.

Belediye Kanunu tarafından yükle-
nen görev ve sorumlulukların yeri-
ne getirilmemesi ve Türk Ceza Ka-
nunu’nun ilgili maddeleri nedeniyle 
adli makamlarca belediye başkan-

ları hakkında cezai soruşturma ve 
kovuşturma açılmıştır.

İçişleri Bakanı tarafından, 5393 sa-
yılı Belediye Kanunu’nun 47’nci 
maddesi birinci fıkrası uyarınca kul-
lanılan yetki ve 45’inci maddede 
belirtilen nedenlerle teröre destek 
veren belediye başkanları görevle-
rinden uzaklaştırılmış ve yerlerine 
belediye başkan vekilleri atanmıştır.

ANAYASA VE KANUNLARDAKİ 
HÜKÜMLERE UYGUNLUK

Başarısız darbe girişimi neticesinde 
ülke genelinde 21/07/2016 tari-
hinde anayasanın 120. maddesinin 
vermiş olduğu yetki gereğince Ola-
ğanüstü Hal ilan edilmiştir.

Bu kapsamda terör örgütleriyle müca-
dele amacıyla çıkarılan 674 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname (KHK) ile 
Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi-
ne; ‘belediye başkanı veya başkanvekili 
ya da meclis üyesinin terör veya terör 
örgütlerine yardım ve yataklık suçları 
sebebiyle görevden uzaklaştırılabile-
ceği’ düzenlemesi getirilmiştir.

Söz konusu gerekçe ile büyükşehir ve 
il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer 
belediyelerde ise valiler tarafından 
belediye başkanlarının yerine başkan 
vekili atanabilmesi yetkisi verilmiştir.

Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4. 
fıkrasında “hakkında soruşturma ve 
kovuşturma açılan mahalli idari or-
ganlarını veya bu organların üyele-
rini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir 
olarak, kesin hükme kadar uzaklaştı-
rabilir” amir hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu 
47. maddesinde de Belediye Başka-
nının görevden uzaklaştırılması ile 
ilgili düzenleme Olağanüstü Hal’in 
ilanından önce de mevcuttur.

Anayasa ve yasalardan alınan yet-
kiler doğrultusunda 674 sayılı KHK 
ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 45. 
maddesine terörle mücadele kap-
samında yapılan ekleme tamamen 

hukuk çerçevesinde gerçekleştiril-
miştir.

ULUSLARARASI HUKUKA 
UYGUNLUK

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 3. 
maddesi ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS)’nin 2. maddesinde 
de düzenlenen “yaşam 
hakkı” ihlal edilmiştir.
Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nı kabul ederek ulus-
lararası alanda “özerk yerel yöne-
tim” şartını sağlamıştır. Bu çerçeve-
de anayasal (Anayasa 127. maddesi) 
ve yasal (5393 sayılı Belediye Kanunu 
3. maddesi) düzenlemelerle idari ve 
mali özerkliğe sahip belediye teşkilat-
ları oluşturulmuştur.

PKK/KCK terör örgütünün (sözde) 
özyönetim ilanlarıyla terörü yerle-
şim yerlerine taşıması neticesinde, 
bazı il ve ilçelerde yaşayan vatan-
daşların İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin 3. maddesi ve 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS)’nin 2. maddesinde de düzen-
lenen “yaşam hakkı” ihlal edilmiştir.

Terör örgütünün bahse konu faali-
yetlerine destek vermesi nedeniyle 
bazı belediye başkanları görevden 
alınarak haklarında soruşturma ve 
kovuşturma süreci başlatılmıştır.

Özerklik Şartı hükümlerine göre 
özerk yerel yönetimler anayasa ve 
kanunların belirlediği sınır ve yetki-
ler içerisinde takdir hakkına sahiptir. 
Ancak bu ilkenin aksine söz konusu 
belediye başkanları hakkında yet-
kilerini terör ve terör örgütlerine 
yardım ve yataklık etme, suç işleme 
ve hukuka aykırı hareket etme ge-
rekçeleriyle adli süreç başlatılmıştır.


