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SUNUŞ 
 

Prof. Dr. Şükran Şıpka  
 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, 
kuruluşumuzdan bu yana bilimsel etkinliklerimizi kitaplaştırarak 
toplumla paylaşma misyonu edindik. Elinizdeki bu eser de, 7 Nisan 
2015 tarihinde düzenlediğimiz “DİSPLİNLER ARASI VE CEZA HU-
KUKU BOYUTLARIYLA UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE 
TİCARETİYLE MÜCADELE” Sempozyumunda sunulan tebliğlerden 
oluşmaktadır.  

Uyuşturucu sorunu toplumları ve özellikle de çocuklarımızı, 
gençlerimizi derinden etkileyen bir olgu. İşin ilginç yanı, toplumları 
herhangi bir şekilde sınıflandıramıyoruz uyuşturucu konusunda. 
Gelişmiş, zengin ülkelerde de, çok az gelişmiş, kalkınma yolundaki 
ülkelerde de çok ciddi bir sorun bu. 

Uyuşturucu madde imâli, ticareti, kullanılmak için satın alınma-
sı, hukuki boyutu ile Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiş-
tir. Ancak bu konunun hukuki boyutu dışında ekonomik, kimyasal, 
tıbbi, sosyolojik, psikolojik boyutları ve hatta güvenlik boyutları da 
vardır. Özellikle ekonomik boyutunun büyüklüğü ve bu nedenle 
uyuşturucu ticaretinin yapılması, üretilmesi, yaygınlaştırılması ve 
dağıtımı, daha kolay üretilen, ucuz olan sentetik kimyasal uyuşturu-
cular ve bonzai gibi bildiğimiz ve bunların türevlerinin üretimi, yay-
gınlaştırılması, tabi bunlara bağımlı olan kişilerin bu bağımlılıktan 
nasıl kurtulacağı, rehabilitasyonları ve uyuşturucu ticaretinin nasıl 
önleneceği konuları da disiplinler arası bir alandır.  

Bu nedenle ilgili Sempozyumda konu disiplinler arası olarak ele 
alınmış ve etkinlikte konuşmacı olarak Üniversitemizin mensubu 
                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı 
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olan değerli bilim insanları ile, uyuşturucu sorunu ile sahada müca-
dele eden çok değerli katılımcılar bilgi ve tecrübelerini, mücadele 
yöntemlerini tartışmışlardır.  

Bu bilimsel etkinliğimize katkı sunan bütün konuşmacılara; Sa-
yın Prof. Dr. Mehmet Tanol’a, Sayın Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar’a, 
Sayın Yavuz Koçak’a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol’a, Sayın 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar’a, Sayın Ar. Gör Yeşim Yılmaz’a ve Sayın 
Başkomiser Emrah Günaydı’ya değerli katkılarından dolayı müte-
şekkiriz.  

İlgili sempozyumun organizasyonunda ve bu kitabın basımı 
aşamasında büyük bir özveri ile emek harcayan Fakültemizin değerli 
öğretim elemanları, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar ile Araştırma Görev-
lisi Yeşim Yılmaz’ı kutluyor, onlara şahsım ve kurumum adına içten-
likle teşekkürlerimi sunuyorum.  

Bu bilimsel etkinliğin ve elinizdeki eserin gerçekleştirilmesi yal-
nızca Hukuk Fakültemizin değil, bütün İstanbul Kemerburgaz Üni-
versitesi’nin katkıları ile oluşmuştur. Bu nedenle başta Mütevelli He-
yetimiz olmak üzere, Üniversitemizin değerli yöneticilerine ve Sayın 
Rektör’ümüze bu değerli destekleri için minnettarız.  

Bu eserin konu ile ilgilenen araştırmacılara ve tüm topluma ya-
rarlı olmasını dilerim.  
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İLAÇ, UYUŞTURUCU MADDE 
VE ZEHİR İLİŞKİSİ 

 

Prof. Dr. Mehmet Tanol  
 

 
 

Doğru yerde, 
Doğru zamanda, 
Doğru şekilde, 

Doğru miktarda, 
Kullanılmayan her ilaç potansiyel bir ZEHİRDİR ! 

İlaçta ikinci kalite yoktur, ikinci kalite ilaç sadece ÇÖPTÜR ! 

İlaç, canlı organizmalarda meydana getirdiği etki ile bir hastalı-
ğın teşhisini, iyileştirilmesini veya semptomlarının azaltılmasını sağ-
layan böylece canlıları hastalıklardan koruyan ve tedavi eden, etken 
bileşikler olarak doğal, yarı sentetik veya sentetik moleküllerin canlı-
lara değişik uygulama yöntemleriyle vermek üzere hazırlanmış pre-
paratlarıdır. 

İlaç kimyası; yeni, tedavi edici, tanıya yardımcı olucu veya koru-
yucu ilaç etkin bileşiklerinin keşif veya tasarımları, onların yararlı 
                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi 
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ilaçlar olarak geliştirilmesi ile ilgilenen bilim dalıdır. Bu dal, ilaç etkin 
bileşiklerinin sentezleri, yapı-etki ilişkileri, vücutta reseptörler ile 
etkileşimleri, bileşiğin absorbsiyon, dağılım, metabolizma ve atılımını 
da içeren geniş bir alanı kapsar. 

Yeni ilaç etkin maddesi geliştirme, üstlenilen büyük bir risktir ! 

 
Önemli aktiviteye sahip bu bileşiklerin fizikokimyasal özellikle-

rinden kaynaklanan suda az çözünürlük, dayanıksızlık, vücutta etki 
yöresine taşınım zorlukları gibi sorunlar her ne kadar formülasyon 
teknikleri ile aşılmaya çalışılıyorsa da, bu teknikler de bazı durum-
larda yetersiz kalabilmektedir. 

YENİ BİR İLAÇ ETKİN BİLEŞİĞİ GELİŞTİRMEDE İZLENEN YOL 

Keşif: Aday molekül 5,000-10,000 molekül arasından seçilir. 

Karekterizasyon: Molekülün büyüklüğü, dayanıklılığı, 
bioaktivitesi, biyoyararlanımı, etki mekanizmasi, v.s. 

Formülasyon: İlacın uygulaması ve dağılımı, paketleme ve sak-
lanma sürecindeki dayanıklılığı, etkin bileşiği içeren formülasyon 
hala etkili ve steril olmalı, hiç bir toksisite taşımamalıdır. 

Araştırmaya dayalı ilaç şirketleri, satışlarının %15-20’sini 
ARGE’ye yatırırlar. Bu miktar endüstrinin bilgisayar, elektronik veya 
otomotiv gibi diğer sektörlerinde yatırılandan çok daha yüksek bir 
yüzdeyi temsil eder. Dünyadaki ilaç endüstrisi şu anda bütün tedavi 
kategorilerindeki 700’den fazla yeni ilaç ve aşının araştırılması ve 
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klinik aşamada geliştirilmesinde çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgü-
tü’ne göre, günümüzde dünya çapında bilinen 30.000 hastalığın yak-
laşık dörtte üçü için halen etkin bir tedavi bulunamamıştır. Avru-
pa’daki ilaç ile ilgili patent başvurularının %60’ından fazlası Ameri-
kan şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bugün, çok önemli bir alan 
olan biyo-ilaç alanında dünyada yürütülen ARGE çalışmalarının üçte 
ikisi ABD’de gerçekleştirilmektedir. 

PAPAVER SOMNİFERUM: HAŞHAŞ 

Opion (Yunanca kapsül suyu), Papaver (Latince kapsül), 
Somniferum (Latince uyku yapan) 

Haşhaş = Afyon = Morfin 

3,6-dihidroksi-4,5-epoksi-17 metilmorfinan-
7-en 

 

 

 

Doğal (bitki) kaynaklı bu bileşik morfin(alkaloid), moleküldeki 
ufak bir değişiklikle İLAÇ (Kodein) veya ZEHİR (Eroin) olabilir. 

 

 

 

 

 

İlk defa 1803 de Eczacı Friederich Serturner Morfini izole etti ve 
daha sonra Yunan Rüyalar tanrısının adı olan Morpheus ile adlandı-
rıldı. 1925 demolekül karekterize edildi. Morfinden türeyen ilaçlarada 
Opiate denildi. Papaverin, izokinolin sınıfı bir opioid alkoloididir. 
1848 yılında Merck tarafından izole edilmistir. Analjezik etkisi mor-
finden azdır öksürük kesici etkisi yoktur. Antispazmotik etkisi mor-
finden fazladır. 



UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞIYLA DİSİPLİNLERARASI KURUMSAL MÜCADELE 8 

ÖNCELERDE DOĞAL AFYON İÇEREN BİR REÇETE: 

Dr. Bell’s Anti-Pain 

Contains 86% Alcohol, 8.7 grs. Chloroform per oz., 4.28 drops 
tinct. Opium per oz. 

For Cuts, Burns, Wounds, Sprains, Reheumatism, Neuralgia, 
Toothache, Cramps, Colica Diarrhoea, Sore Throat & Swellings. 

Price, 25 cents. 

Carefully read booklet around this bottle for full directions. 

Internally for colic, flux, diarrhoea, etc. 

Persons over 18 years old take one teaspoonful, between 6 and 14 
years old take half teaspoonful. Infants take 2 to 8 drops. In every 
case it should be taken in ten times as much water every hour or two 
until relieved. 

Externally for rheumatism, neuralgia, headache, toothache, 
earache, catarrh, etc. Use according to directions given in booklet 
around each bottle. 

Every bottle guaranteed. 

Dealers are hereby authorized to guarantee this remedy to 
reliable parties. If they use it as directed and receive no benefit, 
refund their money and we will pay you your cost price and package 
for the return of this wrapper to us, bearing name and address of 
party using the same. 

For diarrhoea, colic, cholera-morbus, cramps and pains, flux, 
blood discharges, etc. It corrects the disorder by removing the cause. 
By use of this remedy danger of clogging the bowels and bringing on 
fever is avoided. The E. E. Sutherland Med. Co., Inc. Paducah, Ky. 
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COCAINE 

Erythroxylon coca adlı, çoklukla 
Güney Amerikada yetişen bir bit-
kiden elde edilen alkoloid. 

methyl (1R,2R,3S,5S)-3- (benzoyloxy)-
8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1] octane-
2-carboxylate 

Eskiden Peruda Incaların Coca bitkisinin yapraklarını ağrı kesici, 
uyuşturucu ve ayrıca uyarıcı olarak kullandıkları bilinmektedir. İs-
panyolların, coca bitkisinin yapraklarını çiğnemesi ile oluşan bu etki-
leri anlamalarından sonra bu bitkiyi Inca kültürünün yok edilmesin-
de ve diğer kölelere karşı pek çok konuda kullanmaya başlamışlardır. 

Bitkiden kokain ilk defa 1860 yılında izole edilmiş yapısı aydınla-
tılmış ve lokal anestezik olarak 1884 yılında kullanılmaya başlanmış-
tır, daha az toksik ve daha az bağımlılık yapan amino ester türevi 
Stovain(1903), Procaine(1904), Lidocaine(1943), Bupivacaine(1957), 
Prilocaine(1957) gibi pek çok sentetik lokal anestezik ilaç geliştirilmiş-
tir. Bu grup ilaçların son heceleri caine(kain) ile bitmektedir. Uyuştu-
rucu olarak yaygın kullanılmış olan bu alkaloid daha sonra pek çok 
sentetik lokal anestezik ilaca örnek oluşturmuştur. 

LSD 

 

D-Liserjik asit dietilamit Veya: 
(6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7, 
8,9-heksahidroindolo [4,3-fg]kuinolin-
9-karboksamit 

 

Çavdar mahmuzu denilen bitkiden elde edilen bu alkoloid ise 
ergotoxine,ergonovine, lyserginic acid, ergotamine gibi bileşikler 
içermektedir. LSA doğum sonrası kanamalar ilaç olarak kullanılma-
sına karşın, dietilamid türevi LSD 1960ların çok kullanılan bir uyuş-
turucusu olmuştur. 
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SENTETİK PSİKOAKTİFLER 

Anfetamin (alfa-metil-fenetilamin) narkolepsi 
ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
dâhil çeşitli bozuklukların tedavisinde, kilo 
kontrolünde, iştah azaltıcı olarak kullanılan 

sentetik bir uyarıcıdır (stimülan). Özellikle DEHB(dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu) tedavisinde ilaç olarak yaygın kullanımları 
sebebiyle rahatlıkla temin edilebilen bir ilaçtır. Bunun metil türevi ise; 

Methanfetamin uyarıcı ve halüsinasyon özelliği 
olan sentetik bir maddedir. Birçok uyarıcı gibi, 
6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla ba-

ğımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakın 
psikoaktif bir maddedir. 

ECSTASY 
 

3,4-metilenedioksi-N-
metilamfetamin (MDMA) veya 
bilinen adlarıyla ekstazi, XTC, X, 
bir psikoaktif maddedir. 
 

İlk kez 1912’de Alman Kimya firması Merck tarafından 
Darmstadt’ta sentezlendi. 

İlacın anoreksi tedavisi için ya da iştah baskılayıcı olarak sentez-
lendiği kanısı 2006’da Rolan W. Freuddenmann’ın yaptığı araştır-
mayla netliğe kavuşturuldu. 

Merck firmasına ait 274350 numaralı patentte diğer birçok ilaçla 
yeni bir kimyasal yol bulunmasında öncü olan maddenin hemostatik 
maddeler bulma amaçlı olarak patentlendiği belirtilmektedir. 

İlaç kanın pıhtılaşmasını sağlayacak bir başka ilaç aranırken bu-
lunan bir ara maddedir. Patentte ismi değil kimyasal açılımıyla belir-
tilen madde, Merck firması tarafından daha sonraları ilk kez 
metilsifrilamin olarak anılmıştır. 
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Yanlış ve sık kullanımıyla bağımlılık riski yüksek olan bir 
uyarıcıdır! 

KANNABİNOİDLER: KANNABİS, MARİJUANA, ESRAR 

Psikoaktif etkisi enfazla olan 
Kannabinoiddir. 

Hint Keneviri (Cannabis sativa ve 
Cannabis indica) bitkilerinde doğal 
olarak bulunur. 

Kullanım sürelerine bağlı olmakla beraber iki ay öncesine kadar 
kan veya idrarda tespit edilebilir. 

 
 

 



UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞIYLA DİSİPLİNLERARASI KURUMSAL MÜCADELE 12 

ESRAR İLAÇ MI? 

Bu konuda tartışma ve spekülasyonlar günümüzde de hala de-
vam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde hale bunun kulla-
nımını legal hale getirme çabaları devam etmektedir. 

Bitkinin geçmişte medikal kullanımı ile ilgili olarak şu bilgiler 
mevcuttur; 

İbn-i Sina (MS 980-1030) EL-KANUN Fi’T-TIBB adlı kitabında 
Kunnab adı altında Hint kenevirine yer vermiştir. 

Ayrıca 1942 yılında resmen kaldırılıncaya kadar da, 1854 -1941 
yılları arasında Amerikan Farmakopesinde yer almıştır. 
Bronkodilatasyon ile Astma, Antiemetik olarak anti-kanser ilaçların 
kullanımında, iştah açıcı, ağrı giderici ve göz içi basıncını düşürmesi 
sebebiyle Glokomda kullanımlarından bahsedilmektedir. 

BAĞIMLILIK? 

Kulanımının legal hale getirilmesi ile ilgili gayretler A.B.D de ha-
len devam etmektedir. 

BONZAI 

Bon(tabak) - sai (ağaç) kelimelerinden oluşan Bonsai kelimesi, 
Japonca tabak ya da taş üzerinde yetiştirilen minyatür ağaçları ifade 
eder. Bu kelime Türkçeye Bonzai olarak geçmiştir. 

Ama şu anda okullarımıza kadar giren, kullanımı gün geçtikçe 
artan bu Bonzainin küçük Japon ağacı türü ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu 
BONZAİ ucuz uyuşturucu, büyük bir bela, delirterek ölüme götüren 
zehrin yeni adıdır. 

Bonzai ağacının yapraklarını veya diğer bazı bitki yapraklarını 
kullanarak ve üzerine çeşitli çözücüler yardımıyla, sadece 
kannabinoidlerin uyuşturucusu etkisi taklit edilmeye çalışılmış, yan 
etki ve toksisiteleri hakkında hiç bir şey bilinmeyen kimyasalların, 
bileşiklerin sıkılıp kurutulmasıyla üretilen bu uyuşturucunun sente-
tik ot olduğu unutulmamalıdır. 
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Ne yazık ki, kimyasal olan bu maddenin zehirleyici özellikleri 
yokmuş gibi herbal (bitkisel, ot) ürün olarak adlandırarak sağlığa 
zararlı olmadığı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

 

SENTETİK KANNABİNOİDLER 

Nedir? 

Bonzai genel başlığı altında 
gündeme gelen ve Sentetik 
Kannabinoidler diye bilinen tüm 
bu bileşikler delta9-
tetrahidrokannabinol’e benzer 
psikoaktif özelliklere sahip bileşik-
lerdir. 

Saf halde katı veya yağ olarak 
bulunan lipofilik maddelerdir. 

Bir solvent yardımıyla taşıyıcı bir bitki üzerine püskürtülür, ku-
rutulup paketlenir. 

Piyasanın yeni yeni tanımaya başladığı bu ürünler tütsü veya 
aromaterapi kullanımı için gibi yanıltıcı etiketlerle de satılmaya baş-
lanmıştır. 

Tarihçe 

JWH bileşikleri, John W. Huffman – Clemson Universitesi (JWH-
18 sentezi ilk olarak 1995. 

HU bileşikleri, Hebrew Universitesi (1988) 

CP47, 497 bileşikleri, ilk kez Pfizer firması tarafından analjezik 
aktivite araştırılmak üzere sentezleri yapılan türevler 

AM, Northeast Üniversitesinden Prof. Dr. Alexandros 
Makriyanis hazırlanan türevler. 

Sentetik Kannobinoidler ilk kez 2004 yılında satışa sunulmuş. 
2008 yılında ise bu sentetik kannabinoidler “Spice” olarak adlandırı-
lan bir karışımda saptanmıştır. 
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Sentetik kannabinoidler içinde teşhis edilen en yaygın olanı 
JWH serisidir. JWH-18(1-pentil-3-(1-naftoil)indole), sentezinin ko-
laylığı ve yüksek aktivitesi nedeniyle kötüye kullanımı en yüksek 
olan türevdir. 

Tüm sentetik kannabinoidler, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutularak yasaklan-
mıştır1. 

Bilimsel amaçla başlayan Sentetik Kannabinoid araştırmaları, pek 
çok yeni bileşiğin sentezine ve daha sonra bunların kötü amaçlarla 
kullanılmasına sebep olmuştur. 

SONUÇ 

Bağımlılık, bireylerin kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına 
ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yine-
lemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları halidir. 

Unutulmamalıdır ki; özgürlüğün hazzını hiçbir bağımlılık kar-
şılayamaz! 

 

 

                                                            
1 13 Şubat 2011, 27845 Sayılı Resmi Gazete.  



 

 

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE BAŞA ÇIKMADA 
PSİKOSOSYAL YÖNTEMLER 

 

Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar  
 

Günümüzde madde bağımlılığı ile başa çıkma yöntemlerini ge-
liştirmek ve iyileştirmek önem arz etmektedir, zira her geçen gün 
madde kullanımı ve bağımlılığı artmaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücade-
le Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
İzleme Merkezi tarafından hazırlanan 2009 yılı raporu madde bağım-
lılığının ilkokul düzeyine gerilediğini bildirmektedir. AŞUT (1993) 
tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada sigara içme alışkanlığının 
gelişmiş ülkelerde azaldığı, ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülke-
lerde sigara tüketiminin artış gösterdiği, Türkiye’de sigara kullanı-
mına başlama yaşının 10-11’e indiği bildirilmektedir. Ülkemizde siga-
ra içme oranı 1988 yılında %43,6 iken, 1997 yılında %50 (OECD sağlık 
raporu 1999) düzeyine ulaştığı da bildirilmektedir. 

MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR? 

İlaç niteliğine sahip bir maddenin beyni etkilemesinden kaynak-
lanan, maddenin keyif verici etkilerini duyumsamak veya yokluğun-
dan kaynaklanan huzursuzluktan kaçınmak için sürekli ve düzenli 
olarak madde alma arzusudur. 

MADDE BAĞIMLILIĞINDA RİSK GRUPLARI KİMLERDİR? 

Madde kullanımında, ergen, genç ve genç erişkinler risk grupla-
rıdır. Toplumda görülme sıklığı hızla arttığı düşünülmekte, ancak 

                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 

Öğretim Üyesi 
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oranların tam olarak ne olduğu ve kullanımın ne kadar arttığı konu-
sunda fikir birliğine varılamamaktadır. Madde kullanımının, tütün 
ve alkol formları haricinde yasak olması ve belirli oranlarda suç teşkil 
etmesi nedeniyle bireylerin bu durumu bildirmek istememesi ve eti-
ketlenme endişesi bu durumun temel sebeplerinden bir tanesi olarak 
sayılabilir. Bağımlılık yapıcı maddelerin kötüye kullanımı özellikle 
genç nüfus arasında yaygındır. Uyuşturucu pazarlamada hedef kitle 
özellikle 15-25 yaş grubundaki gençlerdir. Nüfusu genç olan ülkemi-
zin büyük bir risk grubu oluşturduğu düşünülebilir. Türkiye, bağım-
lılık yapıcı maddelerin üretiminin yoğun olduğu bazı ülkeler ile bun-
ların pazarlandığı batı ülkeleri arasında kritik bir geçiş noktasındadır. 

MADDE BAĞIMLISI KİMDİR? 

Aşağıdaki belirtilerin bazıları veya tamamını gösteren bir bireyin 
madde bağımlısı olduğu söylenebilir. 

- Herhangi bir maddenin sağlığa yönelik olumsuz etkilerine 
karşın, bireyin bir maddeyi kullanmaya devam etmesi ve 
madde alma isteğini durduramaması; 

- Madde kullanımına bağlı olarak tolerans gelişmesi sonrasında, 
maddenin keyif verici etkisini duyumsayabilmek için, dozun 
arttırılması ya da aynı dozun yinelenerek alınması sırasında 
başlangıçtaki keyif verici etkinin duyumsanamaması; 

- Maddeyi alış sıklığının ve alınan madde miktarının aşırı dere-
cede artması; 

- Madde alınmadığı zaman yoksunluk krizinin ortaya çıkması 
ve krizin madde alımı ile birlikte hafiflemesi veya tamamen 
kaybolması; 

- Madde kullanımını kontrol etmeye veya tamamen bırakmaya 
yönelik başarısız girişimlerin olması, 

- Bireyin zamanını, madde bulmaya ve stoklamaya yönelik faa-
liyetlere harcaması; 

- Madde kullanımına bağlı olarak sosyal ve iş aktivitelerinin gi-
derek azalması, 
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- Kullanılan maddeye bağlı olarak fiziksel ve psikolojik sorunla-
rın çıkması ve bunların kullanılan maddeden kaynaklandığını 
bilerek madde kullanımının sürdürülmesi. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kabul ettiği bağımlılık yapan 
maddeler arasında morfin, kokain, alkol, esrar, barbitüratlar, halüsinojen 
(LSD), tütün, uçucu solvent (tiner), amfetamin sayılmaktadır. 

Bağımlılık yapan maddeler, ilk denendikleri dönemde, doza bağ-
lı olarak, uyarıcı etkilere sahiptir. Santral sinir sistemini uyuşturan 
etkileri ise yüksek dozlarda ortaya çıkar. Bu maddeler belli bir süre 
kullanıldığında insanlarda ve deney hayvanlarında bağımlılık yapar-
lar. Oluşan bağımlılık “psikolojik” veya “fizyolojik” süreçlere sahip-
tir, bu süreçlerin oluşum süresi ve şiddeti ise maddeye ve kişiye göre 
değişkenlik gösterir. Bağımlılık oluşumunun iki dönemi söz konusu-
dur. Erken dönemde “psikolojik bağımlık” görülür. Bu dönem mad-
denin pozitif pekiştireç sağladığı dönemdir. Aynı zamanda bu dö-
nemde ödül sistemi uyarılır ve maddeye dair güçlü bir özlem (aşer-
me) gelişir. Öte yandan geç dönemde, fiziksel bağımlılık süreci geli-
şir. Bu da bağımlılığın sürdürülmesine neden olur. Daha sonra ise, 
maddeye ve ilk anda oluşturduğu etkilere dair tolerans gelişir. Kişi 
maddeden yoksun kaldığı durumda yoksunluk krizi yaşayabilir. 

Maddelerin bağımlılık oluşturma potansiyeli değerlendirildiğin-
de en yüksek düzeyde bağımlılık yapan madde eroin, ikinci sırada 
kokain, ve daha sonra sırasıyla tütün, barbitüratlar, alkol, 
benzodiazepinler, amfetamin, esrar ve ekstazi sayılabilir. 

BAĞIMLILIK SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR NELERDİR? 

Madde kullanımın bağımlılığa dönüşmesi temelde biyolojiktir. 
Bununla beraber, bağımlılık biyo-psiko-sosyal bir sorundur. Bireysel 
psikolojik özellikler ile çevresel nedenler bu sürecin alacağı en son 
şeklin belirlenmesinde rol oynarlar. 

Özellikle çocukluk çağında ihmal ve istismara maruz kalmış ol-
ma, tek ebeveynli bir ailede yaşama, ebeveynin madde bağımlılığı 
olması veya şiddete maruz kalma, madde kötüye kullanımı veya ba-
ğımlılığı açısından belirleyici olmaktadır. Bunun yanı sıra, strese ma-
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ruz kalma, davranış bozuklukları olan akranlarla ilişkiler, Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu, stresli yaşam olayları, fiziksel veya cinsel 
istismara maruz kalmak ise ara değişkenler olarak madde kötüye 
kullanımı veya bağımlılığı açısından yordayıcı olmaktadır. Burada 
dikkat edilmesi gereken bir konu, her ne kadar risk grupları ve risk 
faktörlerinden bahsedilebilse de, madde kullanan herkesin bağımlı 
hale gelme riskinin olduğudur. Kullanımı güvenli olan bir madde 
yoktur. Diğer bir deyişle, madde kullanan herkes için bağımlılık riski 
vardır. Ayrıca, bağımlılıktan kurtulmak için özel bir kişilik tipi veya 
farklı bir biyolojik yapı da yoktur. 

MADDE KULLANIMININ OLASI NEDENLERİ NELERDİR? 

1. Gençlik dönemine dair etkenler 

Araştırmalar gençlerin önemli bir risk grubunu oluşturduğunu 
ortaya koymuştur. Gençler, sıklıkla merak nedeniyle madde kullan-
maya başlamaktadırlar. Merak olumlu olarak güdülendiğinde insan-
lığı ileriye taşıyabilmektedir. Yasaklar ise genç insanlarda merak 
duygusunu uyandırır. Ergenlik dönemi, kimliğin belirlenmeye çalı-
şıldığı, bu nedenle de bir gruba ait olma ihtiyacının çok yoğun ya-
şandığı bir dönemdir. Ayrıca bu ihtiyaç, ergenin sosyal destek alarak 
psikolojik sağlığını koruması açısından da önem taşımaktadır. 

Bu noktada arkadaş baskısına maruz kalmak madde kullanımına 
başlamak açısından önemli bir etkendir. Bir arkadaş ortamında ger-
çekleştirilen ısrara, ergenlik dönemindeki bir genç, çoğunlukla daya-
namamaktadır. Arkadaş grubunun dışında kalmak, onlardan farklı 
olma korkusunu tetikler. Bu noktada, ergenin kişilik yapısı “hayır” 
diyebilen bir yapıya sahip ise, akran baskısına karşı durabilir. Ancak 
kimlik arayışı sürecinde sosyal destek alınan akranlara “hayır” diye-
bilmek oldukça güç bir iştir. Akranları tarafından “bir kere denemek-
ten bir şey olmaz” tarzında telkinler ergenin maddeye başlamasını 
tetikleyebilir. 

Ayrıca bireyler sorunlarını çözmek için başka hiçbir yol kalmadı-
ğına inandıklarında, diğer bir deyişle, çaresiz hissettiklerinde madde 
kullanımına başvurabilir. Gençler arasında madde kullanmaya baş-
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lamanın nedenlerinden bir diğeri ise ergenin kendini kanıtlamaya 
dair eğilimlidir. Ergen, “farklı” olduğunu göstererek diğer kişilerin 
beğenisini toplamak ister. 

Ergenin özgüveninin gelişmemiş olması, kendini değersiz olarak 
algılaması, dürtü kontrolünün zayıf olması, kaygıyla başa çıkma be-
cerilerinin yetersiz olması, sosyal ilişkilerde yetersiz olması, gelecekle 
ile ilgili hedeflerinin olmaması, risk alma ve kendini tehlikeye atma 
eğiliminin olması da risk faktörleri arasındadır. 

2. Aileye dair etkenler 

Aile, çocuğun yaşamında doğumdan ölüme değin önemli bir ol-
gudur. Ancak ailenin çocuk üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğu 
dönem okul öncesi döneminden ergenlik dönemine kadar geçen yak-
laşık 10-12 yıllık bir dilimde daha fazladır. Sonrasında gelen ergenlik 
döneminde ise çocuk üzerinde akranların etkisi artar. Bu nedenle 
ergenlik dönemine değin çocuğun duygu durum düzenlemesi, güçlü 
olduğu özelliklerinin belirlenmesi, bir grup içerisinde kendisini var 
edebilmeye dair becerileri ve özgüveninin desteklenmiş olması gere-
kir. Ailenin bütünlük içerisinde olmaması, yaşanılan çevre, aile içeri-
sinde şiddete maruz kalma gibi faktörlerin de çocuklarda daha fazla 
davranış sorunları geliştirdiği yönünde çok sayıda araştırma bulun-
maktadır. Özellikle şiddete maruz kalan çocukların yoğun risk altın-
da olduğu bildirilmektedir. 

3. Sanayileşmeye dair etkenler 

Nüfusun şehirlere göç etmesi ile çarpık kentleşme ortaya çıkmak-
tadır. Ancak kente göç, her zaman iş bulmak anlamına gelmemekte, 
işsiz sayısı, artan nüfusun yeterli eğitim alamamasına bağlı olarak da 
artmaktadır. Gecekondulaşmanın yoğun, sosyo ekonomik düzeyin 
düşük olduğu bölgelerde ise çocuk suçluluğunun arttığı bildirilmek-
tedir. İşsizlik de suça itici bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Doğan (1998) bir çalışmasında, sanayileşmenin bir sonucu olarak or-
taya çıkan kırsal bölgelerden kentlere olan göçün artması sonucu top-
lum içerisinde bireyin sosyal yalnızlık, yabancılaşma ve kimliksizlik 
gibi süreçlere itildiği belirtilmiştir. Bu süreçte çaresizleşen bireyin 
doyum yolları arayışına girerek kendisi ve topluma zararlı tercihlere 
eğilmesinin kolaylaşacağı da bildirilmiştir. 
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BAĞIMLILIĞI ÖNLEMEDE KORUYUCU FAKTÖRLER NELERDİR? 

Ailenin bütünlük içerisinde olması, tutarlı ebeveynlik uygulama-
ları, anne ya da babanın sağ ve birlikte olmaları, ailenin sosyo-
ekonomik ve kültürel düzeyi, ebeveynin çocuğa koşulsuz sevgi ile 
yaklaşırken alınan kararlara çocuğu da kattığı demokratik bir ebe-
veynlik tarzı, ebeveynlerin çocuğu desteklemesi, ergenin kişilik geli-
şimi açısından önemlidir. Bu etkenler olumsuz davranışların gelişme-
sinin önünde koruyucu faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunun ötesinde tutarlı ve demokratik ebeveynlik tarzının çocu-
ğun duygu ve düşüncelerini bastırarak değil, tutarlı biçimde sunul-
ması ile sağlanabilir. Baskıcı ebeveynlik tutumları, otoriter yaklaşım-
lar ise çocukları ailelerden uzaklaştıran yöntemlerdir. 

Gencin benlik saygısının güçlü olması, ikilemde kaldığı zor durum-
lar ve kaygı ile başa çıkma becerisine sahip olması, arkadaş grubunun 
madde kullanmıyor olması, geleceğe yönelik hedeflerinin olması ve 
okul aktivitelerine katılması koruyucu faktörler arasında yer almaktadır. 

Yeni bağımlıların oluşmaması için etkili, kalıcı, yapılandırılmış 
eğitimlerin sunulması gerekmektedir. Özellikle, analitik ve bilimsel 
düşünceye dayalı bir ulusal eğitim programı, bilimsel deneyler eşli-
ğinde verilmelidir. Madde kullanan bireylerin beyin ve akciğer gibi 
organlarının ne şekilde etkilenebileceğini bir deney dizaynı içerisinde 
simülasyon ile göstermek yeni bağımlıların oluşmasını önlemek açı-
sından etkili olabilmektedir. 

Öte yandan gençlerin güçlendirilmesi gerekmektedir. Son yıllarda 
ergenlerle yapılan çalışmalar, gencin yaşama dair bir “hedef” belirleme-
sinin koruyucu rolü üzerinde durmaktadır. Gençlerde yaşama dair bir 
hedefin olması, “hayır” diyebilecek bir bilinci ve dayanıklılığı da bera-
berinde getirmektedir. Bu nedenle gencin ilgi alanlarının belirlenerek 
güçlü yönlerinin pekiştirilmesi ile hedef oluşturmasına yardımcı olabi-
lecek bir rehberliğin sağlanması da önleyici bir faktör olabilecektir. 

MADDE KULLANIMINDA PSİKOSOSYAL TEDAVİLER 

Madde bağımlılığının psiko-sosyal tedavileri incelendiğinde çok 
sayıda tedavi yöntemi olduğu görülmektedir. Bunlar arasında özel-
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likle aileyi yönlendiren tedaviler dikkat çekmektedir. Aile eğitiminin 
sağlanması, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir stra-
tejidir. Özellikle gençlerin psiko-sosyal tedavilerinin tümünde aile 
üyelerinin sürecin içine alındığı görülmektedir. Ailenin destekleyici 
bir yaklaşım içerisinde olması, ancak gencin yaşadığı sorunu anladı-
ğını ifade etmesi, etkin dinleme yöntemiyle ergen ile iletişim kanalla-
rını açık tutması önemlidir. 

BAĞIMLILIKLA BAŞA ÇIKMADA PSİKOSOSYAL YÖNTEMLERE DAİR TEMEL 
İLKELER NELERDİR? 

Madde kullanımını sonlandırmaya yönelik bireyin motivasyo-
nunu arttırma ve baş etme becerilerini öğretmek temel stratejilerden-
dir. Öte yandan, bağımlı bireyin sosyal desteğini arttırmak ve olum-
suz duygularla baş etmesini öğretmek ve sosyal becerilerini güçlen-
dirmek temel ilkeler olmalıdır. 

Bireyin madde kullanımının düzeyini belirlemek, bağımlılığın 
etkileri ve sonuçlarını ortaya çıkartmak, bireyin maddeyi bırakması 
ya da kesmesi için gerekli nedenlerin farkına varmasını sağlamak, 
kullanmasına neden olan durumları belirlemek, maddeyi bırakmak 
için günü belirlemesini sağlamak, çevresinin desteğini almak, yeni 
beceriler ve davranış biçimleri öğretmek; bunun yanı sıra, maddeye 
geri dönme ve zor durumlarla başa çıkmayı öğretmek de basamaklı 
olarak uygulanan bir modeldir. 

BAĞIMLILIKLA BAŞA ÇIKMADA KULLANILAN TERAPİ YÖNTEMLERİ 

Bağımlılıkla başa çıkmada kullanılan yöntemler arasında aşağıda 
bildirilen yöntemler sıklıkla kullanılmaktadır: 

Bilişsel davranışçı terapiler 

Davranışsal aile terapisi 

Motivasyonel görüşme 

Toplumsal destek yaklaşımı 

Aile terapisi 

Kendi kendine yardım grupları 
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Bireyin tedavi sonrası tekrar başlamasını önlemeye yönelik, 
problem davranışlarının belirlenmesi ve alternatif davranışlar geliş-
tirmesi yönünde çalışmalar yapılır. Tedavi sonrasında Bilişsel – Dav-
ranışçı Terapi yöntemleri uygulanarak, bireyin madde arama davra-
nışını erken dönemde tanımak ve kullanıma yönlendirebilecek yük-
sek riskli olan durumları belirlemek, baş etme becerileri geliştirmek, 
yüksek riskli durumlardan uzak durmak ve etkili baş etme stratejileri 
geliştirmek için yöntemler kullanılır. 

Motivasyonel görüşme ile bireyin tedaviye başlama ve maddeyi 
kesme konusundaki kararsızlığının çözümlenmesine yardımcı olun-
ması hedeflenir. Davranış değişikliği oluşturan bu yöntem ile bireyin 
iyileşme sürecine rehberlik etmek değil, hızlı bir değişim konusunda 
motivasyon sağlamak amaçlanmaktadır. 

Esrar ve bazı sentetik maddelere bağlı olarak gelişen sorunlarda 
Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi yoğun biçimde kullanılırken, 
madde kullanımı olan gençler ve ailelerini hedef alan aile terapisi 
modeli daha fazla uygulanmaktadır. 

Kendi kendine yardım gruplarının da destekleyici bir role sahip 
olduğu bilinmektedir. Etkili biçimde kullanılması ile sosyal destek 
sağlama ve tedavi sonrası maddeye tekrar dönme açısından önleyici 
rolünün olduğunu bildiren çalışmalar vardır. Ülkemizde kendi ken-
dine yardım gruplarının etkinliğine dair yeterli çalışma olmamakla 
birlikte, gruplara katılan bireylerin özellikle destek sağladığına dair 
bilgiler mevcuttur. 
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE TEMEL SORUNLAR 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

Yavuz Tufan Koçak  

 

Öncelikle üniversite olarak bizi ağırladığınız için size minnetta-
rım. Bu konunun en az bu boyutlarda artık Türkiye’de konuşulması 
lazım. İlginize gerçekten hem dernek hem bağımlılar adına tekrar 
teşekkür ediyorum. İsmim Yavuz Tufan Koçak. Ben bir bağımlıyım. 
Hocamın konuşması çok güzeldi (her iki hocamın da) ama son kı-
sımda bir saptama yapmamız lazım. Bu tedavi edilebilir bir hastalık 
değil bize göre. Yani, tedaviden şunu kastediyorsak grip gibi geçecek 
bir şey değil. On iki yıldır hiçbir şey kullanmıyorum, ağrı kesici ilaç 
dahil. O konuda özellikle hocama çok teşekkür ederim çok güzel ay-
dınlattı. Ama ben eğer disiplini bırakırsam, yaşam biçimimde ukala-
lıklara başlarsam tekrar, sokak ağzıyla cıvıtmaya başlarsam, ağzıma 
sürdüğüm anda on iki yıl öncesine dönerim. Böyle riskli bir iş. Bunun 
muhtelif sebepleri var, neden insan bağımlı olur? 

Belki her bağımlı kadar hikâyesi de vardır, biz bunlara bahane 
diyoruz. Benim de bir sürü bahanem vardı; annemle babam eğitim-
sizdi, ben bir asker çocuğuyum, İstanbul’da büyüdüm, beş kardeştik, 
annem ilkokul birinci sınıftan ayrılmış, kalabalık bir aile, yedi kişilik 
bir aile, altmış beş metrekare bir evde büyüdüm ve babamın tek iste-
diği bizden yüksek tahsil yapmamızdı. Yaptık. Yüksek tahsil yapınca 
adam olunacak diyordu ama ben yapmama rağmen olamadım. Hep 
öğretmenlerime de onu söylüyorum; bana dünyanın döndüğünü 
öğrettiniz ama içinde dönenleri öğretmediniz. Akademisyenler ve 
saha gerçekten çok farklı, onu özellikle rektörümüz çok güzel anlattı. 
Bazı şeyler dışarıda gerçekten şu anda belden aşağı vurma şeklinde, 

                                                            
  AYBUDER (Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği) Başkanı  
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gerçekten faul var. Ben hep şunu söylüyorum on iki yıldır. Bağımlılık 
konusuna, sadece kullanılan maddeler olarak bakılırsa, hiçbir zaman 
sonuç alamayız, alamıyoruz da zaten. 

Dediğim gibi bir sürü bahanelerden bir şekilde bağımlı oldum. 
Oradan biraz devam edeyim. Örneğin; ilkokul öncesi galiba kırılma 
noktası benim için. Onun için psikologlara, iyi yetişmiş, kendine ger-
çekten ideal edinmiş insanlara çok ihtiyacımız var. İlkokul öncesi 
kalabalık bir ailedeyim. Üç erkek, iki kız kardeş, bir küçük odada 
büyümeye çalışıyoruz. Dersimizi çalışıyoruz, uyuyoruz vs. Dışarı 
çıktığım zaman üç tane arkadaşım bana ismimle hitap etti. Yavuz! 
Tam bir Türk filmiydi. Yani beni adam yerine koyan birileri. Onların 
yanına gittim, orada ilk defa değerli hissettim kendimi. Ben varım 
duygusu. Onlar maalesef içki ve sigara içiyorlardı. İlk içkime ve siga-
rama-bir şey anladığımdan değil ama hani o ait olma duygusundan-
orada başlamıştım. Bu böyle bir süreçti. 

Ben genetik kısmına fazlasıyla katılıyorum çünkü benim iki de-
demde de alkol sorunu varmış, dayım alkol ve maddeden rahmetli 
oldu, babamda vardı, amcalarımda vardı, iki kardeşimde de var, 
ağabeyim de uyuşturucudan rahmetli oldu. Bu böyle bir süreç ama 
tolerans dediğimiz şey gittikçe artan, gittikçe o isteğin arttığı, en so-
nunda yetmediği noktada daha sert maddelere geçilen bir süreç bu. 
Bunu hepimiz biliyoruz sanırım. Takip ediliyor, yıllardır anlatılıyor 
bunlar. Ama benim bulunduğum noktada, benim on iki sene önce 
ayıldığım noktada fark ettiğim bir şeyden dolayı bu derneği kurdum. 
Her türlü hastaneyi denedim. Her türlü hacıyı hocayı, annemin bildi-
ği, eşimin bildiği her şeyi denedim. Hep sonuç fiyaskoydu. Her sefe-
rinde yemin ediyordum, çocuğumun üzerine yemin ediyordum, kut-
sal bildiğim şeylerin üzerine yemin ediyordum ama ne oluyordu da 
öbür sabah ertesi gün bir bakıyordum tekrar bir şeylerin başındayım. 
Bütün bunları anlayabilmek için eşimin zorlamasıyla-çünkü ben hiç-
bir zaman bağımlı olduğumu kabul etmiyordum- ilk özel hastaneye 
yattım. Bakın ne olduysa orada oldu. Onun için hocama gerçekten 
çok teşekkür ederim. Bu derece ilacı bu kadar güzel anlatan bir ne 
akademisyen ne sahada kimseyi görmedim. Bana maalesef alkol ba-
ğımlısı olarak girdiğim o özel hastanede bağımlılık eğitimi verildi 
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diyordum. Ben on dört gün yattım orada ve oradan çıktığımda mad-
de bağımlısıydım. İşin acı tarafı bu. 

Şimdi tekrar şunu söyleyeceğim. Koca ülkemizde ama gelişmek-
te diyelim ama yarı gelişmiş diyelim, bir tane rehabilitasyon merkezi 
yok. Bağımlı olmak çok kolay, malları bulmak şu an gerçekten çok 
kolay. Peki, ben yakalandım ve tedavi olmak istiyorum, nereye gide-
ceğim? Az önce hocam onu da söyledi yani araştırmaya başladık, 
tamam, evet tedavi olmak istiyorum ya, kurtulmak istiyorum bundan 
ne yapacağım? Koca bir sıfır. On iki sene önce o dediğim noktaya 
geldim, eşim benden kaçtı, ayrıldı, iyi ki de ayrılmış. İki çocuğum 
bensiz büyüdü ama iyi ki bensiz büyüdü. Sonra annem aldı beni. 
Önce bir şehir değiştirdik, Bursa’ya götürdü beni, kaçırdı, arkadaşla-
rımdan kaçarsam değişirim dedim, kurtulurum dedim ama giderken 
bunu da götürmüştük (kafasını işaret ediyor). Oradan yine 800 kilo-
metre öteye Muğla Fethiye’ye kaçırdı, oraya giderken yine bunu gö-
türmüştüm, yine bir şey değişmedi. Her seferinde daha kötüye git-
tim. Bu arada tedaviler devam ediyor, başka şehirlerdeki devlet has-
taneleri, psikiyatristler, şunlar bunlar hep deniyordum, ilaçlar vardı 
ama hiçbir şekilde bir çare bulamadım. 

O arada 1935 yılında Amerika’da kurulan ve bugün dünyanın 
her ülkesinde kabile devletleri dâhil olan 12 Basamaklı programlarla 
tanışmıştım. O da yine bir gün evde içki içiyorum, eşim televizyonda 
bir kadıncağızın bir şeyler anlattığını söyledi bana -alkol ile ilgili bir 
şeyler- gel seyret dedi. Gittim dalga geçerek seyretmiştim ben rakımı 
içiyordum. Oradan aklımda kalan bir şey vardı. Sonra, birkaç sene 
sonra ben iyice azıtınca eşim öyle bir şey seyretmiştik, hatırlıyor mu-
sun dedi, onun telefonunu almış. Oraya gitmiştim Amerikan hasta-
nesine. O 12 Basamaklı programlarda öğrendiğim bir iki bir şey kal-
mış aklımda. Annem, baktım ki bana baston değneği oluyor yani ben 
çalışmıyorum, bir villada yaşıyorum, evliyim, yaşım kırklı yaşlar o 
dönem, iki çocuk babasıyım ve çalışmıyorum. Yatıyorum, annem 
paramı da veriyor, bütün sorumluluklarımı alıyor, ayağıma çorabımı 
dahi giydiriyor. O noktada annemi kovaladım, benimle dört yıl ko-
nuşmadı. Annem geçenlerde bir trafik kazasında rahmetli oldu. Ko-
valadım, çünkü bana zarar veriyordu yani beni koruyacağım derken 
benim daha kötü hale gelmeme sebep oluyordu. Ben bir dibi yaşa-
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mam gerektiğini biliyordum ama annem bir türlü yaşatmıyordu. 
Yani içkiyi de uyuşturucuyu da ne istersem buluyordum, çalışma 
derdim yoktu, faturayla ilgili bir sorumluluğum yoktu, çocuklarımla 
ilgili bir sorumluluğum yoktu, öyle yaşıyordum. Annemi kovaladık-
tan sonra ayılmaya başladım ve o noktada çok sıkıntı yaşadım, dip 
dediğim şeyi yaşadım. Parasızdım, kimsem kalmadı, sürüne sürüne, 
bağıra bağıra ayılmaya başladım. Orada o 12 Basamaklı programla-
rın olduğu o grup toplantısı vardı, o da benim şansıma, oraya gitme-
ye başladım. On kilometre yürüyordum, on kilometre geri geliyor-
dum gerçekten çok eziyet çektim. Doğru dürüst bir doküman yoktu, 
doğru dürüst gerçekten duygusal ayıklığı yakalamış bir bağımlı yok-
tu. Öyle böyle bayağı ciddi bir mücadele ederek bugünlere kadar 
geldim. Ve orada belki bu da bir kara mizah gibi, Aziz Nesin’lik bir 
hikâye yaşadım. Üç buçuk aylık ayığım o zaman hala duygusal ola-
rak ayılmamıştım, fiziksel olarak toparlamaya çalışıyordum. 4 yıllık 
fakülte mezunu olduğum için eşim de öğretmendi, o bana telefon 
etti ve vekil öğretmenlik gibi bir şey var, git Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na başvur dedi. 

Ben o kadar kötü bir noktadayım ki bu ülkede bir de öğretmenlik 
yaptım. Benim elime ilkokul çocuklarını verdiler, yani “deveye sor-
ma” misali neremiz doğru diye, konuşulacak çok şey var aslında ül-
kede. O arada, kırılma noktam, derneği kurma amacım oradan çıktı. 
İzmir’den on sekiz yaşında, on sekize biraz daha vardı, genç bir kız 
bir büyük toplantıda tanışmıştık, uyuşturucu bağımlısı, çok kötü bir 
hayatı var, bir iki sefer Ege Üniversitesi’nde yoğun bakımda kalmış, 
öldü diye tekrar müdahale etmişler, tuvalette birkaç sefer öldü diye 
terk edilmiş bir kızcağız geldi. Artık hayatı bitmiş, satıcı aynı zaman-
da ve uyuşturucu satıcılarından kaçıyor, ben de o zaman Fethiye’de 
yalnız yaşıyorum o evde fakat gelirim yok, ben kendi ekmeğimi ken-
di sigaramı kendi tütünümü zar zor temin ediyorum, bu bana sığın-
mak istedi. Anlattım olmaz vs. diye, fakat neyse mecbur kaldım. Ba-
kın sahada öğrendim, ona çok şey borçluyum. Sekiz buçuk ay birlikte 
onunla bu mücadelenin içinde olduk yani ben daha biraz daha kı-
demli ayıktım ama ona yardım ederken aslında o da bana yardım 
ediyordu. Yani o dediğim 1935 yılında Amerika’da kurulan sistem de 
buydu zaten. İki bağımlı artık son dakikaya gelmişler, her türlü yolu 
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denemişler, çareyi bulamamışlar ve imdat dedikleri noktada yani 
artık ölümü bekledikleri noktada ikisi on beş dakikalığına bir sohbet 
için sözleşiyorlar, tam altı buçuk saat sürüyor. Orada fark ettikleri şey 
işte bugün benim gibi milyonlarca alkol ve madde bağımlısının ayık-
lığı yakalamasını sağladı. Bizim de burada yapmaya çalıştığımız 
buydu. 

Derneği kurmadan önce tek başıma sahada çağıran, yardım iste-
yen ailelere gidip bizzat evlerinde, kendi yerlerinde bağımlıyla böyle 
bire bir görüşmeler yapıyordum. Birlikte eğitim alıyorduk birlikte 12 
basamak programını işliyorduk ama en azından birlikte bir şey kul-
lanma ihtiyacı doğmuyordu. Ben 12 senedir koca Türkiye’de her tür-
lü basında bunu söylemeye çalıştım. Hala da söylemeye çalışıyorum. 
Neden bir rehabilitasyon merkezi olmadığını merak ediyorum. Öz-
bekistan’da var, İran’da var, Avrupa’da zaten söylememe gerek yok. 
Avrupa’da rehabilitasyon merkezlerinden çözüm bulamayan bir ar-
kadaş da var ve bize hala ısrarla yurt dışındaki örnekleri getirmeye 
çalışıyorlar. Belçika modeli, İtalyan modeli, Amerikan modeli. Ama 
şunu unutuyorlar ki benim ülkemde yedi ayrı bölgede yedi ayrı anla-
şılması çok zor insan yaşıyor. Benim kültürüm çok farklı. Yani bunun 
neden böyle bir Türk modeli yok? Üç senedir biz bugünkü dernek 
binasında onlarca genci sıfır ilaçla, ağrı kesici bile kullanmadan-
özelliğimiz o-ve hayatın içinde tutarak iyileştiriyoruz. Sokaktan gelen 
bir eroin bağımlısı-geldiği noktada iğne yapacak yeri kalmamıştı- 
iyileşti ve bugün Bursa şubesinin başında. Neden diyoruz gelip de 
kimse bizi incelemiyor, ne yapıyorsunuz siz, nasıl yapıyorsunuz bun-
ları diye sormuyor? Neden? Çünkü orada da işte gerçekten güçler 
devreye giriyor bir tarafta uyuşturucu karteli bir tarafta ilaç karteli. 

Bugün ben ilaçla ilgili gerçekten çok sıkıntılıyım. Bunu nereye 
anlatacağım bilmiyorum ama bize öyle yoğun ilaçlarla-ki burada hi-
kayelerini anlatacak şimdi arkadaşlar- o kadar kötü noktada geliyor-
lar ki ben de yaşamıştım onu çünkü. Ben zaten uyuşturucu kullanıyo-
rum, zaten o reseptörlerim sürekli hareket halinde, uyuşturucuyu 
uyuşturucuyla tedavi etmek isteyen bir sistemimiz maalesef hala var. 
Eroin bağımlıları için özellikle smokson diye bir madde var şu anda. 
Ondan evvel metadon vardı, şu an torbacılar satıyor smoksonu. Yani 
ben eroin almak yerine smokson da alıyorum. Ya da smoksonu has-
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tanede yazdırıp veriyorum onun yerine kendi eroinimi alıyorum. 
Yine çip dedikleri bir madde var yani derinin altına taktıkları. Eroin 
bağımlıları mucize kurtuluş bekliyorlar hep. Amerika’nın yıllar önce 
çöpe attığı, ondan önce çoktan onun iğnesinin çıktığı bir madde, o 
benim uzmanlık alanım değil haddimi aşmayayım. Burada örneğin, 
inanılmaz rant dönüyor ve o çipleri takıp da tuvalette ölen bir sürü 
insan tanıyorum. Onun için ben hep insanımıza şu mesajı vermeye 
çalışıyorum. Bağımlılık öyle enteresan bir sorun ki bunda bir mucize 
sonuç yok. Uzun süreli emek verilecek, ciddi manada aile işin içerisi-
ne katılacak ve ciddi manada bir rehabilite sürecinden sonra da bu iş 
bitmiyor. Yine yurt dışındaki örnekler gibi lokallerin çok acil açılması 
gerekli. Ben yaşam atölyesi diyorum, rehabilitasyon merkezini de 
kullanmıyoruz. 

Yaşam atölyeleri, burada birlikte yirmi dört saat geçirilmesi la-
zım, onların yeni melekeler edinmesi lazım, açıktan eğitimlerine de-
vam etmeleri lazım, spor yapmaları lazım yani toplam bir rekreas-
yon ismini de söyleyeyim onun. Rekreasyon çalışmaları yapıldıktan 
sonra, yetmedi işe girdiler diyelim. Mesleki çalışmalar, eğitimler de 
alınacak, ya da okuluna devam edecek. İşine gittiği zaman, döndük-
ten sonra gideceği bir yer yok, onun için de bu tür lokallerin kurul-
ması lazım. Yine aynı bağımlıların birlikte olduğu, kitap okuyabile-
cekleri, tostlarını yiyebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, grup toplan-
tıları yapacakları bir yer olmalı. Bizim en büyük silahımız, en büyük 
gücümüz grup toplantıları. Bize hangi tür bağımlı gelirse gelsin, dı-
şarıda hiç kimsenin zapt edemediği, hiç kimseyle konuşmayan, içine 
kapanmış artık ölümü bekleyen bağımlılar bizim gibi insanlarla 5-10 
dakika içerisinde öyle bir noktaya geliyorlar ki. En genç arkadaşımız 
var İpek. Konuşmaya hazır değilim diyor ama o konuşursa etkili 
olacaktır sanıyorum. Bakın öyle noktalardan geldi ki bize, bitmiş. 
Yani önünü görmüyor, gerçekten paranoya yaşıyor, halüsinasyonlar 
görüyor ve bakın şimdi aranızda. Sıfır ilaçla. Benim vereceğim mesaj 
buydu. 

Türkiye’de çok acil, bu konunun daha ciddi bir şekilde, en azın-
dan bu tip seminerler, sempozyumlarla basında daha çok işlenmesi 
gereken bir konu. Çünkü inanın sekiz yaşındaki, on bir yaşındaki 
çocuklar bizim derneğimize geliyorlar. Anneler çaresiz, çocuklar ne 
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yaptıklarının farkında değiller. Tabi bunun bir sürü psikolojik faktör-
leri var. Belki dikkat çekme adına başlıyor çocuklar ve sonra kontrol-
den çıkıyor. Anne ve babaya öfkeli, topluma öfkeli, eğitime öfkeli 
olabiliyorlar. O kadar çok şeye kızgın ki gençler biz orada başlarken 
şununla başlıyoruz. Kabullenme dediğimiz şeyle başlıyoruz. Benim 
klasik bazı sert laflarım var: ‘burası senin babanın çiftliği mi?’ diyo-
rum. Yani her şey senin istediğin gibi mi olacak? Anneni beğenmi-
yorsun, babanı beğenmiyorsun, eğitimi beğenmiyorsun, başbakanı 
beğenmiyorsun, takımının şampiyon olmamasına kızıyorsun, her 
şeye kızgınız. Buradan başlıyoruz, yani gayet normal olduğunu, 
dünyadaki her insanın bir şeyler yaşadığını vs. kabullenmeyle başla-
dıktan sonrası daha kolay oluyor. Çok teşekkür ederiz. 

 

 

 





 

 

ESKİ BAĞIMLILARDAN KENDİ BAĞIMLILIK 
VE KURTULMA ÖYKÜLERİ 

 

– I – 

Merhaba ismim Uğur Okur. 27 yaşındayım. Halen daha iyileş-
mekte olan eski bir bonzai bağımlısıyım. Bonzai ve metamfetamin 
bağımlısıydım. Aslen Erzurum doğumluyum, Erzurum’da doğdum 
büyüdüm, doğu yöresi. Madde bağımlılığına başlangıcımı anlatayım. 
Maddeye başlamamdaki sebep dini baskıydı. Dini baskı derken; ba-
bamı dokuz yaşında trafik kazasında kaybettim, sürekli bir dini baskı 
başladı. Yazları kuran kursları, kışın okul gibisinden. Bir gün evde 
kavga ettik, bir şey oldu nedenini bilmiyorum. Evde şiddet görmeye 
başlamıştım, sekiz yaş büyük bir ağabeyim vardı. Çünkü babamdan 
ne gördüyse aslında okula gitmediği için babam rahmetli onu dövü-
yordu, o da aynısını bende uygulamaya başlamıştı. Bir gün evden 
kaçtığımda üç tane arkadaşımı okulun bahçesinde ellerinde bir poşet-
le gördüm. Daha 10-11 yaşlarındaydım. Anlam veremedim ama gü-
lüyorlardı, kahkaha atıyorlardı. Ben o dönem ağlıyorum, sızlıyorum, 
yanlarına gittiğim zaman üzüntülüydüm. Bunların gülmelerini gö-
rünce hani kahkaha atmalarını görünce merakla yanlarına geldim ve 
beni tanımadılar. Yıllardır, çocukluğumdan beri arkadaşım olan kişi-
ler tanımayınca ve kahkahalar atınca bende bir merak uyandırdı ve 
bana direk ellerindeki poşeti uzattılar. Ben hiç ikilemeden direk poşe-
ti elime alıp onlar gibi çekmeye başladım. İlk çektiğimde bir haz verdi 
bana. Bir adım atıyorum Erzurum’un bir ucundayım, bir adım atıyo-
rum Erzurum’un diğer ucundayım. Bundan sonra benim maddem 
böyle bir şey dedim. Halüsinasyonlar görmeye başladım, sıra dışı 
şeyler, çizgi film karakterleri, o, bu gibisinden çeşitli şeyler. 13 yaşın-
da bir cinayet olayına karıştım. Bir arkadaşım bir cinayet işledi, ya-
nında ben de vardım. İfade verdim mağdur sanık olarak. Kısa kısa 
geçeyim arkadaşlar da konuşsun. 17 yaşında yine bir cinayet olayına 
karıştım. Çıkan bir kavgada ben de yaralandım. Yaralandığım için 
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nefsi müdafaadan tahliye edildim. Daha sonrasında Bursa’ya gön-
derdiler orada belki başıma bir şeyler gelir diye. Bursa’ya gönderdik-
lerinde ailem yanımda yoktu. Bir aile düzeninde büyümediğim için 
amcamlara geldim. Bir hafta kaldığım zaman bazı şeyler zoruma 
gitmeye başlamıştı. Çamaşırlarımı yıkıyorlar, onların evinde kalıyo-
rum, huzursuz olmaya başlamıştım ve evden kaçtım. Dışarılarda, 
sokaklarda, parklarda yatmaya başladım. Bir internet kafede işe baş-
ladım. İnternet kafede yatıp kalkıyordum. Daha sonrasında hastane-
de işe başladım. Bursa’ya geldiğim zaman hani bilindik doğu yöresi, 
beyaz çorap giyen, ayakkabılarının topuklarına basan, takım elbise ile 
gezen, elinde tesbih, kısa saç, değişik bir modeldim. Daha sonra has-
tanede işe başladığımda garsonların, hemşirelerin, doktorların hepsi-
nin uyuşturucu içtiğini bizzat kendim gözlemliyordum. Hemşirelere, 
doktorlara satıcılığını yapmaya başladım. Çünkü Erzurum şivesi 
vardı, doğu şivesi olduğu için ortamlarda üstüme gülüyorlardı ve 
ortamlara girmek için yapıyordum. Doğudan gelmiştim bir şey bil-
miyorum, onlar gibi olabilmek için aslında -ki zaten geçmişte de za-
ten bir bağımlılık vardı- baliyle başlayıp, mobilyada çalıştığım o dö-
nem tinere geçmiştim. Daha sonra askere gittim, askerde ben bunu 
bırakırım dedim. Daha ikinci gün yoksunluklarını yaşadım, kriz de-
diğimiz. Aslında kriz diye bir şey yok eroin hariç belki tamam eklem 
yerlerinde falan ağrılar olabilir ama diğer maddelerde bir kriz yok. 
Askerde ikinci gün iki tane çocuk gördüm amfinin orada. Şaşal dedi-
ğimiz şeyden uyuşturucu kullanıyorlardı ve direk yanlarına gitti-
ğimde ya bana da vereceksiniz ya sizi şikâyet edeceğim dedim. As-
kerde bir dönem bir başladım on beş ay devam ettim. On beş ay as-
kerde sürekli içmeye başladım. Askerden geldim tamam bundan son-
ra bırakacağım ben bu işi dedim. Olmadı, yine olmadı en fazla 15-20 
gün içemedim. 15-20 gün sonra yine aynı tuzağa tekrar geri düştüm. 
Daha sonrasında 2011 yıllarında bonzai ile tanıştım. Tanışmamdaki 
şey şuydu. Bir haber programında aileler dikkat esrardan yüz kat 
daha fazla bağımlılık yapan bir madde çıktı bonzai diye. Ben bir ba-
ğımlı olarak bunun yüz katını, hiçbir şeyini düşünmeyerek, acaba 
bana yüz kat daha fazla nasıl etki yapabilir gibisinden bir düşünceye 
sahip oldum ve geç kalmadan iki gün sonra bonzai ile tanıştım. 
Bonzaiden bir kullanımdan sonra bad trip dedikleri ölüm tribi dedik-
leri şeyi yaşamaya başladım, lanet ettim ben bundan sonra kullanma-
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yacağım artık bunu dedim. Anlatılabilecek bir duygu değil çünkü. 
Ertesi gün ana maddeme esrara geri dönünce baktım ki keyif verme-
meye başladı çünkü hazzı, limiti yükseltmiştim artık etki yapmıyor-
du bende. Daha sonra metamfetamin dediğimiz şeyi ahmedinejat 
diye ilk duydum, İran’dan geldiğini duymuştum çünkü. İlk içtiğim 
zaman, bir insan on bir gün uyuyamaz mı? Yani on bir gün uykusuz-
luk demek nedir? Yirmi dört saatler geçiyor bir gram bile uyku yok. 
Yani on bir gün uyumadım. Sonuma geleyim mesela. İnsanın çene 
kemiklerini eritecek kadar, dümdüz dişlerim varken ağzımda beş 
tane dişimi ve çene kemiklerimi eritmiş ve fiziki olarak başka vücu-
duma ne yaptığını bilmediğim bir maddeden bahsediyoruz. Bonzai 
ve metamfetamin özellikle. Kendimi beğenmediğimden ve çocuklu-
ğumu yaşayamadığımdan, düşünün ki bacağımda şirinler dövme-
sinden tutun da çizgi film karakterleriyle kendimi süslemem aslında 
ben varım diyip kendimi göstermemdi, reklam yapmamdı kendime. 
En sonda geldiğim noktada ilaçtan biraz önce bahsetti hocalarımız. 
Psikiyatriden yirmi altı tane ilacı avucuma atıp da yirmi altısını bir-
den yutup intihar ettim. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım. 
Duygusal bir boşluktaydım çünkü yani sevgi bekliyordum, ilgi bekli-
yordum, aileden olsun, kız arkadaştan olsun, çevreden olsun ama 
bunu hiçbir şekilde dile getiremiyordum. Konuşmalarımda kelimeleri 
yutar olmuştum, konuşamıyordum. İşte terlemeler, panik ataklar, 
sürekli korku, panik içerisinde yaşamaya başlamıştım. Ancak, 
07.03.2013’de Seyyide hocamla tanıştık, AYBUDER’e geldim. Geldi-
ğim zaman konuştuğumda beni yargılamadan dinlemeye başladı 
yani iki üç saat konuşmamız sürdü herhalde. Hayat hikâyemi ciddi 
anlamıyla tam anlamıyla anlatmıştım çünkü. Bunların sadece benim 
başıma gelmediğini, etrafa baktığım zaman o AYBUDER’de benim 
gibi bağımlıların olduğunu ve benden daha ağır hikâyelerin olduğu-
nu, bunların benim hepsini kabullenmem gerektiğini, inancımı biraz 
sorgulamam gerektiğini anladım. Sonuçta hocamızın da dediği gibi 
burası bizim babamızın çiftliği değil. İlla ki bir şeyler yaşayacağız 
öğreneceğiz ki olgunlaşalım. Bunlar benim bugünkü ben olmamı 
sağlayan en büyük sınavlardı. Bir yazımız var hatta affetmeyi öğren-
dim önce kendimi affettim sonra başkalarını. Yani şu geldiğim nok-
tada iyi ki bağımlı olmuşum diyorum ve bu farkındalığı yakaladığımı 
düşünüyorum. Eğitim hayatımdan nefret ettim ben, sizler gibi hiç 
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okumayı hani hiç düşünmedim. Okulda kurusıkı silahla yakalandı-
ğım için liseden atıldım. Geldiğim noktada bana hiç kimse zorla oku 
gibi hiçbir şey demedi. Şu an deli gibi kitap okuyorum ve kendi hayat 
hikayemi kitaba dökmeye çalışıyorum aynı zamanda, kitap yazmaya 
başladım. Dışarıdan eğitimime devam etmeye başladım. Burada hu-
zurunuzda hocama, saygıdeğer hocalarıma, Seyyide hocama hepsine 
çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için size de çok teşekkür 
ederim. 

 

– II – 

Merhaba adım Sıla, yirmi altı yaşındayım. Benim babam genetik 
olarak bir alkolikti ve polis memuruydu çok stresliydi. İstanbul’a 
taşındığımızda daha da yoğunlaştı alkolü ve evdeki şiddet artmaya 
başladı. Ben ilk psikiyatriye on beş yaşında başladım ve çok ağır ilaç-
lar kullandım. Daha sonrasında git gide daha çok yalnızlaştım, farklı 
bir şehir farklı insanlar. İlaçlar da çok fazla uyku yapıyordu ve bün-
yem kaldıramıyordu, hiç konuşmamaya başladım. Daha sonra intihar 
ettim çünkü iyice mutsuz ve iyice yalnızdım. Bakırköy’de yatarak 
tedavi görmeye başladım. üç yılın içerisinde üç kere yattım. Daha 
sonra yine kendimi ifade edemedim ne aileme ne arkadaşlarıma. Ben 
vardım ama aslında hiç yok gibiydim. Ne ile var olabileceğimi de 
bilmiyordum. Neyi sevip sevmediğimi bilmiyordum. Annemin çocu-
ğu, arkadaşlarımın sınıf arkadaşı ama kim olduğumu hiçbir şekilde 
tanımlayamıyordum. Daha sonrasında lise bitirmeye yakın evlenme-
ye karar verdim çünkü artık evde kendimi ifade edemeyen alkolün 
had safha yaptığı bir dönemdi. Belki o şekilde var olabileceğimi dü-
şündüm. Evlendim ama eşim de madde bağımlısıydı. Asla yapmam 
dediğim şeylerin hep bir daha fazlasını yaptım. Tipik anneden öğreti-
len bir şey vardır, çocuk olunca değişir her şey. Biz dört kardeşiz, 
babam değişmedi ama ben bir çocukla yine değiştirebilirim sandım, o 
da olmadı. Dört sene sonunda ayrıldım ve genetiklik orada devreye 
girdi alkole başladım ve psikolojik tedavim hala devam ediyordu. 
İlaçları kötüye kullanmaya başladım. İlaçları burundan almaya, alkol-
le almaya ve farklı şeyler keşfetmeye başladım. O dönem tekrar beni 
Amatem’e sevk ettiler çünkü artık çantamda alkol ile gezer haldey-
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dim. Daha sonra Amatem’e gittiğimdeyse daha önceleri yatışlarımda 
madde muhabbetleri dönüyor zaten hastanede ve daha bir baskılan-
mış hissediyorsunuz. Kapalı, doktora anlatamıyorsunuz, mutsuzsu-
nuz ama doktor size neden derken çocukluğunuzu soruyor ama ço-
cukluktan öte orada bir mutsuzluk duygusu var. Aslında Yavuz ho-
camın da dediği gibi bizim için içmek ya da içmemek değil, olmak ya 
da olmamak duygusu bizi çok yoruyor. Yani işin içinden çıkamadı-
ğımız, sorunlarla baş edemediğimiz noktada içmeye yöneliyoruz. Şu 
an çok daha problemli bir dönemimdeyim ama içmek ya da içmemek 
değil kabul etmeyi öğrendim. Belki de teslim olmayı öğrendim. Daha 
sonra Amatem’de nereden alabileceğimi öğrendim. Alkol evde koku-
yor, problem yaratıyordu, sarhoş olmak çok daha kötüydü. Orada 
bonzai ile tanıştım. Çok korktum ama bir deneyimlemiş oldum. Daha 
sonra tabi alabileceğim yerleri de öğrendiğim için aklımda yer etti. 
Alkol problemim had safhaya varınca AYBUDER’de iyileşmekte olan 
liseden bir arkadaşımla konuşmaya başladım. Bana AYBUDER de-
yince ben çok önyargılı davrandım. O kadar bağımlı anca oturur içer-
ler böyle bir şey mümkün olamaz diye düşündüm. Alkol dönemimde 
gitseydim maddeyle buluşmamış olacaktım ama demek ki yaşamam 
gerekiyordu. Sonra iki sene bir madde kullanımım oldu. Bu işte 
tölerans dediğimiz olay, yetmedikçe çok daha fazlası yani hiç oldu-
ğunuz yerde kalamıyorsunuz. Sonra bir gün cesaret ettim ve 
Aybuder’e gittim. Seyyide hocam karşıladı beni de. Yani ilaç 
antidepresan kullanırken bile insan çekiniyor söylerken. Bir bayan bir 
anne olarak çok daha fazla çekiniyorsunuz. Seyyide bana bunun ola-
bileceğini, kadınların da bu şekilde boşluklara düşüp bundan dönebi-
leceğini, bu hayatta dişi kaplanların da var olduğunu bana anlattı. 
Ben karşımda küçük ama çok güçlü bir kadın gördüm ve çok hoşuma 
gitti, çok etkiledi beni ve daha sonra iyileşmeye karar verdim ama 
bağımlılarda şu var: utanma. Ben kabullenememiştim ve Yavuz hoca 
beni aylar sonra bağımlı olduğumu ve sadece ziyaret için gelip gitti-
ğimi sanıyordu. Daha sonra kabullendim, onunla barıştım. 
AYBUDER benim bakış açımı değiştirdi. Yani on senede altı kere has-
taneye yatıp bir sürü antidepresan kullanmak değil de aslında biz 
bakıyorduk ama görmüyorduk. Vardık ama yoktuk yani. AYBUDER 
ile var olduğum için çok teşekkür ediyorum. 
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– III – 

Merhaba benim adım Bülent. Otuz beş yaşındayım. Ben de iyi-
leşmekte olan bir bağımlıyım. Yirmi senelik bir madde geçmişim var. 
Ben Almanya’da Stuttgart’ta doğdum büyüdüm. On dört-on beş yaş-
larında alkol ve sigarayla başladım. Bunun peşinden kokain, ekstazi, 
elesti akla gelebilecek her türlü maddeyi denedim. Taa ki on yedi 
yaşında eroinle tanışıncaya kadar. On yedi yaşında eroinle tanıştıktan 
sonra eroinde takılı kaldım ve bu yirmi üç yaşına kadar böyle devam 
etti. Tabi bu beş sene zarfında Almanya’da İsviçre’de değişik değişik 
terapiler denedim. Akupunktur olsun, psikologlar olsun hiçbiri fayda 
etmedi. Yirmi üç yaşına geldiğimde artık çok kötü bir durumdayken, 
ölüm noktası diyebilirim yani sokaklarda yaşıyordum, çok berbat bir 
durumdaydım, ağabeyime gittim ve dedim ki ben bu şekilde devam 
etmek istemiyorum. Yani çıkış yolu bulamıyorum artık. O da bana iki 
seçenek sundu, ya bir gün dedi öleceksin yolun kenarında bizim ha-
berimiz bile olmayacak ya hapishaneyi boylayacaksın ya da hemen 
şu an şimdi bizimle arabaya binip buradan uzaklaşacaksın, Türki-
ye’ye gideceksin, orada yeni bir hayata başlayacaksın dedi. Ben de 
öyle yaptım. Aynı gece arabaya bindik, Türkiye’ye yola çıktık. Yolda 
krizimi çeke çeke buraya Eyüpsultan ‘a geldikten sonra üç-dört gün 
orada krizimi yaşayarak eroin krizimi atlattım. Bir iki hafta geçtikten 
sonra biraz kendimi toparlamaya başladıktan sonra bir boşluğa gir-
dim. Can sıkıntısı başladı burada bir çevrem -arkadaş çevrem- olma-
dığından. Ondan dolayı Akdeniz Bölgesi’ne yöneldim. Orada değişik 
otellerde işe başladım. Gittim iki sene boyunca orada otellerde çalış-
tım. Onun peşinden askere gittim, on beş ay askerliğimi yaptım. 
Onun peşine de Şişli’de Alman bir şirkette işe başladım. Uzun lafın 
kısası yani tam beş sene burada temiz kalmayı başardım Türkiye’ye 
geldikten sonra. Bu arada yaş yirmi sekiz olmuştu ve Almanya’da 
çocukluk aşkı dediğimiz bir kızla kontağa girdim. Beni birkaç kere 
ziyarete geldi buraya. Evlilik konuları oldu ve kendi kendime beş 
sene böyle bir şey kullanmıyorsun, bunun üzerine de bir evlilik ya-
parsan maddeyle falan bir işin kalmaz dedim. Bu işin üstünü tama-
men örtersin diye düşündüm ve öyle yaptım, evlendim. Eşim ilk kı-
zıma hamile kaldığında ailemiz Almanya’da kaldığı için devamlı 
oraya dönmemizi istediler. Buraya gelin, biz torunumuzu göreceğiz, 
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gözümüzün önünde olun dediler. Bayağı bir ısrar ettikten sonra ben 
kabul ettim ve Almanya’ya döndüm. İki sene de orada iyi geçti. Ci-
cim ayları geçti. İlk tartışmalar başladı. Bu tartışmalarla birlikte yine 
ufak ufak kendimi dışarıya vermeye başladım. İlk alkol almalar baş-
ladı, yine ilk sigaralar başladı yine ve tam 7 sene sonra eroine önce-
kinden daha beter şekilde dönüş yaptım. Bunu niye anlatmak iste-
dim, hocamızın da anlattığı gibi bu gerçekten ömür boyu süren bir 
hastalık. Hani bu hastalıkla yaşamayı öğrenmedikten sonra, kafa ya-
pısında bir şeyler değişmediği sürece, gerçek anlamda içimizde yatan 
sorunları, duygusal anlamda yatan sorunları ele almadığımız sürece 
bununla bir iyileşme olmuyor yani o yola giriş yapılamıyor. Ben bun-
ları AYBUDER’de öğrendim. Benim anlatacağım bu kadar. Teşekkür 
ederim beni dinlediğiniz için. 

 

– IV – 

Merhaba ismim Umut. Ben de iyileşmekte olan bir bağımlıyım. 
Benim uyuşturucuyla tanışmam lise dönemimde oldu. Lise döne-
mimde çok sağlam bir arkadaşlığımın olduğu kişiyle-kişi zaten kul-
lanıyordu- bir gün beraber oturduğumuzda kendisi gideceğini söyle-
di. Ben de nereye gideceğini sordum, esrar içecekti. Ben de gelebilir 
miyim dediğimde olumlu veya olumsuz hiçbir yanıt vermedi sadece 
sen bilirsin dedi ve ben de gittim. Gittiğimde, girmiş olduğu arkadaş-
lık ortamında esrar kullanılmaya başlandı. Bana uzatıldığında ben 
hayır dedim çünkü yetişme tarzıma göre çok yanlıştı, ailemize göre 
çok yanlış bir şeydi. Arkadaşlar kullandıktan sonra baktım ki bunlara 
bir mutluluk, bir haz gelmişti. Ben de o ara en büyük yanılgılardan 
birine düştüm ve bir kere kullansam bir şey olmaz dedim. Sadece bir 
kere içer bırakırım dedim ve kullandım. Kullandıktan sonra ikinci 
gün ben onları aradım neredesiniz diye yanlarına gitmek için ve git-
tim. Bu esrar dönemim yaklaşık bir buçuk-iki yıl sürdü. Daha sonra 
arkadaşlarım eroine geçiş yaptılar. Ben onları tersledim hani eroin 
kullanılmaz kimyasal bir şey, benden uzak durun gibi çok ciddi ka-
lıplarım vardı ve onlarla görüşmeyi kestim. Bu dönemde lise bitmek 
üzereydi ÖSS’ye girdim. ÖSS’ye girdiğim zaman yalnız arkadaşları-
mı terslediğim bir buçuk-iki ay olmuştu ama ben de artık eroin kul-
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lanıyordum. Bu sürece nasıl geldiğimi anlayamadım bile. Şimdi bak-
tığımda evet esrar bir süre sonra artık haz vermemeye başlamıştı da-
ha fazla arayışa geçtiğim için eroine yönelmiştim. ÖSS sınavına girdi-
ğim zaman istediğim bölümlerin birçoğuna puanım tutuyordu fakat 
tercih dahi yapmadım. Antalya’da doğdum büyüdüm ve o zaman 
eroin almak için ihtiyacım olan parayı karşılamak açısından çalışma-
ya da başlamıştım ve tek amacım Antalya dışına çıkmamak sadece 
çalışıp günlük eroin dozajımı almaktı. Bu yüzden tercih dahi yapma-
dım. Bu süreç yaklaşık üç buçuk yıl kadar sürdü. Daha sonra o za-
manlar ailemin bilgisi vardı ama tam olarak işin farkında değillerdi. 
Bilinmeyenin peşindelerdi yani hastaneye yattığım zaman tamam 
bırakacak, kurtulacak, o detoks sürecinden sonra bırakacak diye dü-
şündüler. Aslında ben de daha doğrusu bilmiyordum. Evet birçok 
kez denedim. Amatem’e gittim Antalya’da ki en son geldiğim süreçte 
Antalya’da Amatem’de bana artık ilaç dahi yazmıyorlardı. Daha son-
ra iki kere Denizli’de Pamukkale Üniversitesi’nde yattım. İkinci kez 
yattığımda beni yatağa bağlayarak zor tuttular. Böyle bir süreçten 
geçtim. 2013 yılında babam rahmetli oldu onu kaybettim. O rahmetli 
olduktan sonra artık hiçbir çıkış yolu bulamadım Umre’ye gittim, 
hacca gittim sadece bunu bırakmak için. Ama döndüğümde yine kul-
landım. 24 saat geçer geçmez hemen kullanmıştım. Çünkü Yavuz 
hocamın da dediği gibi evet şehir değiştiriyordum, arkadaş ortamı 
değiştiriyordum, ama ben değişmiyordum. Kafa hep aynıydı yani. 
Ne yaparsam yapayım değişmiyordum. En son geldiğim noktada 
annem yeter, gözümün önünde eriyorsun dedi. Bir gün eve geldi-
ğimde kapının önünde valizimi gördüm, annem sadece üzerine bir 
not yazmıştı. Her gün gözümün önünde eriyeceğine, git dışarıda ne 
yapıyorsan yap yazılıydı. Valizimi elime aldığımda hiçbir şeyim kal-
mamıştı. Daha önce işim vardı arabam vardı. Artık hiçbir şeyim kal-
mamıştı. Buna sadece maddiyat olarak bakmıyorum, manevi boyutta 
da önemli. Ailemin bütün iyi niyetlerini suistimal etmiştim, bütün 
güvenlerini sarsmıştım. Valizi aldıktan sonra o geceyi dışarıda geçir-
dim, o gece zaten bana yetti, bunları düşünmemi sağladı. Daha sonra 
bir gün sonra iş vasıtası ile İstanbul’a geldim. Madde olmadığı için 
tabi bir yoksunluk bir kriz oldu. O geçirdiğim üç günü gerçekten an-
latamam yataktan çıkamadım o üç gün boyunca. Ama üç günden 
sonra normale döndüm ve hayatıma devam ettim. Bir işte çalışıyor-
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dum, param vardı ama bu seferde o maddeyi çıkardığım için haya-
tımda bir boşluk vardı, onu dolduramıyordum. Annem bu süreçte 
AYBUDER’i buldu, beni AYBUDER ile tanıştırdı. AYBUDER’e geldi-
ğimde de yaklaşık bir ay kullanmıyor vaziyette gelmiştim ve ben de 
herkes gibi önyargıyla geldim. Orada herkes bağımlı ne yapabilirler 
ki bu kadar doktor denedim, zaten bir aydır içmiyorum, ben bundan 
kurtuldum gözüyle bakıyordum. Geldim, Yavuz hocamızla tanıştım. 
Yavuz hocamız benimle konuştu. Ben şöyle bir konuşma bekliyor-
dum. Daha önce Amatem ve psikologların yaptığı gibi, “bak bırak-
mışsın, bir ay olmuş çok iyi” demesini beklerken Yavuz hoca doğru-
ları söylemişti. Bunun bir şımarıklık hastalığı olduğunu ve ömrümün 
sonuna kadar süreceğini söylemişti. Haklıydı. Beni hayatında ilk kez 
görüyordu ama beni benden iyi tanıyordu, biliyordu yani. Bana ora-
da kalmamı söyledi, ben hayır dedim, o önyargıyı kıramadım, gittim. 
Daha sonra bir süre daha çalıştıktan sonra Antalya’ya evime gittim ve 
gittiğim zaman yaşadığım duyguları anlatamam. Gerçekten bunun 
nasıl bir hastalık olduğunu o anda anladım ve tekrar dönüp İstan-
bul’a geldiğimde hocamıza ulaştım. O da teşekkür ediyorum beni 
tekrardan aldı. Şu anda AYBUDER’de kalıyorum, ocak ayından beri 
AYBUDER’deyim. Burada yaptığımız şeyler gerçekten çok güzel. Bir 
kere burada yaptığımız, yaşadıklarımız gerçek mutluluk daha doğru-
su. Hiçbir maddenin veremeyeceği hazzı yaşıyoruz. Buradaki yaptı-
ğımız gülücükler gerçekten gerçek gülücükler yani. Bunun dışında 
böyle yerlere gidiyoruz, tiyatroya gidiyoruz, toplantı yapıyoruz, bi-
rimizin derdi olduğu zaman hepimiz dürüst davranıyoruz. Bunların 
hepsini Yavuz hocamız sayesinde yaptım. Teşekkür ederim. 

 

– V – 

Merhaba arkadaşlar ismim Şehit Abdullah. Ben hayat hikayem-
den çok iyileşme sürecini anlatmak istiyorum. Yine de biraz hayat 
hikâyemden bahsedeyim. Ben maddeye ilk kez sekizinci sınıfın yaz 
tatilinde yani sekizinci sınıf bittiğinde sigarayla başladım, o hafta alkol 
aldım. Ondan sonra alkol komasına falan girdim, baktım ki koku ya-
pıyor ailemle kötü oluyorum. Liseye başladığımda da uyuşturucuyla 
tanıştım. Sonra bonzai, ekstazi derken on sekiz yaşında dokuz tane 
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dişim döküldü. Öyle bir geçmişim var fazla ilginç değil arkadaşları-
mınki gibi. AYBUDER ile tanışmam da şu şekilde oldu. Aralık ayında 
yine kafam güzelken eve gitmiştim. Montumu astığımda, babama 
suratımı döndüğümde bana “git evden artık sana bakacak gücüm 
yok” dedi. Ben de montumu alırken montumu vermedi üstüme. Kıştı, 
soğukta beni dışarıda bıraktı soğukta incecik bir gömlekle. Bana dü-
şünme fırsatı verdi, sabaha kadar da almadılar eve. Gittiğimde beni 
kurtarın dedim ben bu uğurda ölmek istemiyorum dedim. Aslında 
bana düşünme fırsatı tanımıştı. Evime gidip yemeğimi yiyip yatağıma 
yattığımda düşünecek bir şeyim olmadığı için sürekli içmek istiyor-
dum. Ama düşünme fırsatını tanıdı babam bana ona teşekkür ederim. 
Ondan sonra kurtarın beni dedim. Yavuz hocayla bir kere konuşmuş-
luğum vardı. Sonra Bursalıyım ben aslen Bursa’da doğdum, büyü-
düm ve burada şube açıldığını duydum. Şubeye gittim, arkadaşlarla 
tanıştım. İlk kafamda beliren, babam bunlarla benden önce tanışmış, 
anlatmış, bunlar da beni bana anlatıyor diye bir düşünce geçti aklım-
dan. Sonra baktım ki, konu konuyu açınca öyle değil, birbirimizi anlı-
yoruz. O gün orada kalmaya başladım, işten ayrıldım -çalışıyordum 
bu arada-. Üniversitemi dondurdum. Ondan sonra orada kalmaya 
başladım. Bursa’da ailem olduğu için hocam bana teklifte bulundu, 
ailen hala seni çocukmuş gibi olarak görüyor dedi, hala çocuksun ai-
lenin yanında, İstanbul’a gelmek ister misin dedi. Tabi ki, iyileşmemi 
daha iyi yapabileceksem gelirim dedim. O hafta da İstanbul’a geldim. 
İstanbul’a geldim, seminerlere çıkmaya başladık. Ondan sonra ailem 
bana sürekli ders çalış derdi, annem televizyonla ilgilenirdi, babam 
bilgisayarla oynardı ama burada bana hiç kimse bir şey yap demiyor. 
Hiçbir zorunluluğum yok ama sadece sorumluluklarım var. Şimdi 
kıyafetlerimi kendim ütülüyorum, kendim yıkıyorum, temizliği hep 
beraber yapıyoruz ortak olarak. Kitap okunduğu zaman, arkadaşları-
mın hepsi kitap okurken ben içerde oturamıyorum tek başıma ve ben 
de mecburen kitap alıp okuyorum. Yazı yazıyoruz, geçmişimizi yazı-
yoruz, günlük tutuyoruz. Böyle bir iyileşme süreci. Sabah akşam top-
lantılar yaparak zihnimizi değiştiriyoruz. Bana geldiğimde dedikleri 
şey, geçmişini, tüm bildiklerini kapıda bırak, burada yeni şeyler öğ-
renmeye bak dediler. Ben de öyle yaptım, tüm bildiklerimi unuttum. 
Şu anda üç aydır temiz yaşıyorum, teşekkürler. 
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– VI – 

Merhaba, ben Berkay Oymak. İstanbul Maltepe’de doğdum bü-
yüdüm. Uyuşturucu ile tanışmam 13 yaşında başladı. Sekizinci sınıfta 
bali ile başladım. Sınıfımıza gelen bir arkadaşımızın bana: ben bir şey 
kullanıyorum, vücuduna birisi vurduğu zaman hiçbir şey hissetmi-
yorsun diyerek anlatmasıyla bali ile başladım. Ondan sonra bali ile 
yakalanmam şöyle oldu. Tuvalette tüp tüp baliyle bali çekiyordum, 
bayıldım halisünasyonlar görüyordum. Anneannem kapıyı açıyor, 
beni görüyor. Birden anneannem sinir krizi geçiriyor, beni alıyorlar 
psikoloğa götürüyorlar. Psikologlardan değişik ilaçlar kullanıyorum. 
Ondan sonra, on dört yaşında oturduğumuz mahalleden başka bir 
mahalleye taşınıyoruz. Normalde maddeyle hiçbir alakası olmayan 
bir çocuk, oturduğumuz mahalleden başka mahalleye taşınıyoruz. 
Ondan sonra, lise birinci sınıfa başlıyorum o sırada. Lise birinci sınıf-
ta soğutucu denilen madde çıkıyor karşıma on dört yaşındayım, so-
ğutucuyu kullanıyorum. Ondan sonra liseyi değiştirmek zorunda 
kalıyorum, mahalleyi değiştirmek zorunda kalıyorum. Mahalle biraz 
oturduğum yerden farklı bir mahalleydi yani ben oturduğum yerde 
mahalle kültürüyle yetişen bir çocuktum. Orası biraz benim üst bo-
yutlarımdaydı. Zaten bu madde ilk başta oralara düşmüştü elime. 
Arkadaşlar getirdi bana denettirdi. Yani şöyle söyleyeyim uyuşturu-
cu benim çocukluk arkadaşım olmuştu. Bu konuda çok şanslıydım 
benim etrafımda kimse yoktu ve bonzai ile çok büyük bir geçmişim 
var benim. Paket paket bonzai içiyordum ve yakalandım hastaneye 
kaldırıldım. Kaldırıldığım hastane bir özel hastaneydi. Hepsi eroin-
mandı hepsi kokainmandı. Hastanede kendime bir taktik geliştirdim. 
Hemşireye serum taktırıyordum kanımı temizlettiriyordum. Hemşi-
reye gidiyorum mırın kırın yapıyorum ilaç alıyorum, ilacı içiyorum 
kahvaltı etmiyorum, üstüne boş sigara yakıyorum, bir bakıyorum boş 
sigara bana halüsinasyonlar göstermeye başlıyor, farklı farklı şeyler 
yaşamaya başlıyorum. Ekstazinin ham maddesi orada kullanılan ilaç-
larda vardı ve ekstazinin aşısını ben o hastanede aldım. Hastaneden 
çıktıktan sonra tamam ben bunu içmeyeceğim dedim. Babam seni o 
zaman bir tatile götürelim dedi. Tatile giderken yanımda 
antidepresan haplarla gittim. Ondan sonra tatile gittiğimiz yerde en 
fazla günde üç saat falan ayık kalabiliyordum. Ondan sonra gece 
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antidepresanları yutuyordum, uyku ilacım vardı, uyku ilacımı yutu-
yordum. Uyuyordum yani bütün gün boyunca uyuyordum. Ondan 
sonra tekrar İstanbul’a geldik yani hastaneden çıktıktan sonra bir 
hafta ayık kalabildim. Tekrar İstanbul’a geldik. İstanbul’a gelince eski 
çevremdeki arkadaşlar, “hoş geldin temizlenmişsindir sen artık, yeni 
bir madde var denettirelim sana” dediler. Gittim yanlarına tekrar 
düştüm bu tuzağa. Maddeyi aldım, içtim, baktım elim bolluk görü-
yordu zaten. Bu konuda şanssız olduğumu söyledim. Param vardı ve 
çok içiyordum. Tek arkadaşım da oydu benim yani toplum içinden 
iyice çekilmiştim. Zaten güven eksikliği vardı bende, toplumdan çe-
kilmiştim. Ondan sonra annem bir özel hastane daha buldu. Bu özel 
hastane Avrupa’nın onayladığı bir hastaneydi ama hastane değil ha-
pishaneydi bildiğimiz. Bu hastane işte annem dedi gel oğlum bir kere 
gidelim görüşelim, gittik görüşmeye ondan sonra geldik eve. Eve 
geldiğimde yine bonzaim vardı benim. Oturuyordum içiyordum. Bir 
krize girmiştim annem yanıma geldi oğlum seni hastaneye götürelim 
mi dedi. Anneme götürmesini söyledim. Üstümde bonzai paketleri 
vardı. Hastaneye gittik hiç farkına varmadan bazı kağıtlar imzaladım. 
Yaşım o zaman 18’e gelmişti yani 4 senemi hatırlamıyorum. 4 senemi 
hiçbir şekilde hatırlamıyorum bonzaili geçmişimde. Yaşım 18’e gel-
mişti, imzaladığım kâğıtlar aileme bağlı kâğıtlarmış. Savcılıktan onay 
almışlar, ben istediğim şekilde hastaneden çıkamıyorum 18 yaşında 
olduğum için ama ailemin onayı olduğu için hastanede kalabiliyo-
rum. Hastaneye ilk girdiğimde çok değişik bir ortamdı, iki tane kapı-
dan geçiyorsun, ceza evine giriyorsun. İki kapıdan geçiyorsun. On-
dan sonra hastaneye girdim direk kanımı temizlemeye başladılar. 
Kanım temizlendi, zaten bonzai paketlerim vardı üzerimde. Gidiyor-
dum, orada çakmak vermiyorlardı hastanede bize. Sadece sigara pa-
ketimiz vardı ve corex içiyordum. Bayıldım tuvalette yine aldılar be-
ni, kapattılar, yatağa bağladılar. Sonra bir tane doktor yanıma geldi 
ve neden içiyorsun dedi. Şöyle bir kafamı kaldırdım doktora baktım, 
siz neden kokain kullanıyorsunuz dedim. Beni aldılar deliler katına 
kapattılar K4’e. Ondan sonra bir gün yine toplantıdayız özel hastane-
de, vizyondan, misyondan ilaçtan bahsediyorlar. Aldığım ilaçlar beni 
sersemletiyordu. Annemlere telefonda burası farklı bir hastane beni 
buradan çıkartın diyordum, tık telefon kesiliyordu. Ondan sonra bir 
buçuk ay sonra altı saat beni dışarı bıraktılar. Ben içip geleceğim has-



Eski Bağımlılardan Kendi Bağımlılık ve Kurtulma Öyküleri 45 

taneye dedim. Gittim, içtim ve geldim hastaneye. Ondan sonra beni 
tekrar kapattılar, bir çocuk geldi hastaneye. Çocuk patlıyor, yani şe-
ker yutmuş patlıyor. Ondan sonra çocuğun üzerinde madde olduğu-
nu anladım, çocuğa yapışmaya başladım. Çocuktan madde çözdüm o 
olay da benim üstüme kaldı. Ondan sonra beni hastanede iki üç hafta 
daha tutmak zorunda kaldılar. Sonra üniversiteyi kazandım. Kayseri 
Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü iki yıllık yüksek mes-
lek okulu. Ondan sonra metamfetamin ile Kayseri’de tanıştım ilk de-
fa. Ailem bonzai içmiyorum diye otumu-kumarımı kabul etti, İstan-
bul’a gelme orada kal dedi. Orada da evim vardı, aynı şekilde söz 
verdikleri gibi araba alacaklardı. Ben rahat durmadım okula gitme-
dim, okulun kapısından geçmedim. Okul başlayalı üç sene oldu. 
Üniversiteye başlayalı üç sene oldu ve hiçbir şekilde okula girmedim. 
Ondan sonra tekrar Kayseri’ye geldim. Tamam, ben düzeleceğim 
dedim. Ondan sonra altıma araba verdiler. Bu sefer ben alkole de 
hastaymışım, alkol bağımlılığım da varmış benim bunu fark ettim. 
Sonra alkol içmeye başladım. Çalıştığım yerde tatsız olaylar oldu. 
Çalıştığım yerden alkol çalmalar başladı, hırsızlıklar başladı. Ondan 
sonra işten ayrıldım. Sonra o maddeyi tamamen bıraktıktan sonra bir 
ağabeyle tanıştım. O beni aldı bir yerlere götürdü derken o gece ben 
iyice sapıttım. Elimde biraz da para vardı çok fazla alkol içtim, çok 
fazla uyuşturucu madde içtim. Arabamla takla attım, takla attığım 
yerde arabamı bıraktım, karakola gittim ifademi verdim, çıktım tek-
rar alkol içmeye başladım. Sabah geldiğimde babamlara ben böyle 
kaza yaptım, gidin dedim arabayı alın dedim. Onlar arabanın peşine 
giderken ben tekrar içmeye başladım. Ondan sonra tekrar beni üni-
versiteye yolladılar. Aman oğlum İstanbul’a gelme, orada kal istedi-
ğin parayı yollarız dediler. Ot içebilirsin, alkol içebilirsin ama yeter ki 
kimyasal maddeden uzak dur. Sonra ben ailemden dışlandım mı 
acaba diye düşündüm ben bunlara ne yaptım dedim. Çünkü sürekli 
bir şeyler alıp götüren bir çocuktum evden. Ondan sonra İstanbul’a 
geldim amfetaminle tanıştım. Amfetamin içiyordum karşı koltukta 
kendimi görüyordum o benim için farklı bir kafaydı. Bu çene kayma-
larım işte komple bonzai ile antidepresanları birlikte içmemden oldu. 
Böyle yani teşekkür ederim dinlediğiniz için. 
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– VII – 

Ben zaten çok uzun konuşmayı planlamıyorum. İsmim Seyyide. 
Ben de iyileşmekte olan bir bağımlıyım. Sekiz yıl madde kullandım 
onun dışında üç yıldır temizim dördüncü yıla girmek üzereyim yani 
daha doğrusu girdim. Hikâyeler hemen hemen aynı benimki de bi-
razcık daha farklısı sadece. Hep sebepler bahaneler farklı olsa da alt 
yapıda yatan şey zannediyorum aynı. Yani ben de böyle üniversite-
lerde konuşurken ekstra heyecanlanıyorum. Başka bir şey inanın beni 
bu kadar heyecanlandırmıyor. Çünkü hep şunu yaşıyorum yani bu 
hiç değişmedi yıllardır. Bir gün biri bana “sen bir gün böyle konuş-
macı olacaksın bir üniversitede ve konuştuğun konu da madde ba-
ğımlılığı olacak ve sen de bir bağımlı olarak orada konuşacaksın” 
deseydi inanmazdım gerçekten. Çünkü ben çok muhafazakâr kökenli 
bir aileden gelen kendi halinde memur bir ailenin mutaassıp bir kı-
zıydım. Aslında normal şartlarda öyle gözüküyor ama tabi işler öyle 
olmadı. Aidiyetlik hissini yakalayamamam, öz değerli olduğumu 
hissetmemem, kendimi sevmemem gibi pek çok sebep oldu ve şunu 
fark ettim. Bizi kendimizden başka her şeye benzetmeye çalışan dün-
yada kendimiz olmaya çalışıyorduk sadece aslında. Tek farkım belki 
de kendimi ararken kendimi öldürüyor olmamdı. Şimdi bunu fark 
ettim ve iyileşmek yani ayılmak dediğimiz şey gerçekten kim oldu-
ğunu bulma yolculuğu aslında. Yani madde kullanıp kullanmamak 
çok çok önemli değil bir yerden sonra. Dediğim gibi çok da fazla bir 
şey söylememe gerek kalmadı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyo-
rum, sağ olun. 
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Bir öğrenci: 

Merhabalar, benim sorum Mehmet Tanol hocaya olacaktı. Çok 
yaygın olan bir ilaç var Prozac ilacı. Prozac ilacını genellikle bütün 
psikiyatristler ve psikologlar, psikologlar çok tercih etmiyorlar ama 
psikiyatristlerin hepsi veriyorlar. Ben de bu ilacı on yedi yaşındayken 
YGS’den sonra mutlu olmak için kullandım. Bu ilaçları işlerken aklı-
ma gelen bir soru. Bunun da bağımlılığı gibi bir şey var mı, çünkü 
bunu da kullanan bir iki yıllık arkadaşlarımı biliyorum ve mutlu et-
tikçe günde iki tane alan arkadaşlarımı biliyorum. Ayrıca ailemden 
birçok kişinin de böyle psikiyatriste gittiğinde hani çok önerilen bir 
ilaç olarak verildiğini biliyorum hatta doktorlar bunu keşke suya ve-
rilse bütün ülke mutlu olsa diye verilen bir ilaçmış. Ben de bunu kul-
lanıyorum şu an hazırlıktayım. Mutsuz olduğumda bir Prozac ala-
yım, kafam yerine gelir diye. Çünkü evet doğru ilaç mutlu ediyor 
ama tıbbi ilaç olduğu için güvenerek aldım sonra bıraktım kullanmı-
yorum. Bu devlet açısından gerçekten serbest bir ilaç mı çünkü reçe-
tesiz satılıyor ve on liraya satılıyor. Bunu sadece soracaktım, teşek-
kürler. 

Sayın Mehmet Tanol: 

Tekrar konuşmamın en başındaki noktaya gelmek istiyorum. O 
ilaç tabi amaç olarak nöroleptik yani tedavi amacıyla ortaya çıkmış 
bir molekül. Fakat dediğim gibi bütün ilaçlar doğru yerde, doğru 
zamanda, doğru miktarda ve doğru şekilde kullanılmadığı takdirde 
potansiyel olarak zehirdir. Biz bunu böyle kabul ediyoruz. Sizin de-
diğiniz gibi mutluluğun derece olarak arttığını görüp işin dozunu 
kendi dereceli olarak arttırıyorsa hem tedavi yanlış hem kullanım 
yanlış hem teşhis yanlış olabilir. Bağımlılık yapar mı yapmaz mı ba-
kın benim bir tezim var. Aspirin bildiğimiz en basit en eski ilaçlardan 
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biri. Ağrı kesici, ateş düşürücü halk deyimiyle. Antiromatizmal, 
antienflamatual, yaygın kullanımı olan bir ilaç. Bu bile bağımlılık 
yapar. Bazı insanlar vardır günde üç defa aspirin almadan rahat 
edemez, ağrısı var veya yok. Yani madde bağımlılığı beyinde olan bir 
bağımlılıktır. O sebepten hiçbir şekilde ilacın dediğim gibi başından 
beri yani burada zaten bu bağımlının tedavisinde radikal bir tedaviy-
le semptomları o an için geçiştiriyorsunuz, hastalık orada yani bir 
anti-bakteriyel ilaç gibi gidip bakteriyi öldürüp hastalığı ortadan kal-
dıran bir durum söz konusu değil. O sebepten bu zihinle bu düşün-
ceyle kendi gayretinizle bir noktada tedaviyi kolay… ama buna yar-
dımcı tedavi dediğimiz bir takım ilaçlar, pek çok grupta ilaçlar var. 
Tabi ki doğru kullanımıyla. Öyle herkes aynı benim sunumumda 
aynı konu esrar için Amerika’da özellikle San Francisco eyaletinde 
marijuananın serbest bırakılması için gayretler var. Reçeteyle eczane-
lerde satılsın ne zararı var diye. Ama bir bağımlılık olgusu var ve ilaç 
konusunda o kadar suistimale açık ki ben eczacı olarak mesela çok 
eskiden Panaljin diye bir ilaç-ismini vermekte mazur görmüyorum 
hala piyasada var-bu tip ilaçların parastamoller, analjezikler vardı 
bunun yanında barbitürat vardı bu ilaçların içinde ve sadece içindeki 
barbitürattan dolayı ilaç suistimali oluyordu. Gidersiniz böyle ben 
buna bizzat şahit oldum, kahvelerde, yerlerde boş Panaljin kutuları 
vardı, başka ilaç yokmuş gibi. Millet bitirip bitirip Panaljin’i, boş ku-
tular yerde dururdu ve sonra bunun formülasyonundan barbitüral 
çıkarılırdı. Aynı şekilde yine geçmişte, sadece antispazmotik şey ola-
rak morfin alkolitleri bulunan Papaverin sülfat vardı hatırlıyorum. 
Bir damla vardı mide damlası. O damlanın içindeki sadece morfini 
izole edip kullanan ilaç bağımlıları vardı. Pek çok tedaviye çıkmış 
ilacın sadece bu yönüyle suistimali söz konusu. Onun için doğru şe-
kilde, doğru reçetelerle ilaç kullanmaya gayret edeceğiz. Çok teşek-
kür ederim. 

Bir öğrenci: 

Hocam, esrarın beyni daha iyi çalıştırdığı söyleniyor, bu doğru 
mudur? 
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Mehmet Tanol: 

Aynı konuyu söylüyorum. Bağımlılık yapan bu tip şeyler beyni 
çalıştırır ama ona bakarsanız amfetamin de uyarıcı, o da zaten bunlar 
santras beyne direk etkili olan ilaçlar. Etkili olması mesela ben ho-
camla şimdi duydum, soğutucu dedi bana. Soğutucu mesela yaygın 
kullanılan bir uyuşturucu. Nedir dedim, adale burkulmalarında falan 
sıkılan spreyler. Bunlar hocam metilan, dikolorometan, kloroform 
gibi kaynama noktası düşük olan sıvılar. Sıktığınız yerde serinlik 
bırakırlar. Aynı zamanda halojenli türevler olduğu için beyne çok 
kolay geçip kloroform ya değil mi? Onun için esrarın iyisi olmaz. 
Hiçbir şeyin beyni çalıştırması söz konusu değil. Beyni ancak insan 
metabolizması çalıştırır. Onun dışında esrarla çalışıyormuş falan hiç 
öyle düşünmeyin. 

Yavuz Tufan Koçak: 

Bırak az çalışsın, asla madde kullanma. 

Bir öğrenci: 

Hocam benim sorum Yavuz Bey’e olacaktı. Öncelikle hoş geldi-
niz. Arkadaşları da cesaretlerinden ve özgüvenlerinden ötürü tebrik 
ediyorum. Yavuz Bey, az önce Sıla arkadaşınız da bahsetti Amatem 
vs. diğer rehabilitasyon merkezlerinde önlenemeyen bir gerçek ola-
rak orada aynı maddeleri kullanarak, aynı bağımlılıktan dolayı gele-
rek, orada tedavi olmaya çalışan arkadaşlar bir grubun içinde nere-
den tedarik edebilirim, belki yeni yöntemler belki yeni ürünler arı-
yorlar. Torbacılar olabilir ya da yeni formüller geliştiriyorlar kendi 
aralarında. Bunlar bir arada, arkadaşlar bir arada oldukları sürece 
bunlar bir derece konuşulması engellenemeyen durumlar. Sizde şey-
den bahsettiniz. Biz bir grup olarak yani hep beraber bir arada bunu 
yapmaya çalışıyoruz derken yani ben hep bunu düşündüm. Yani hep 
beraber bir arada olunca ister istemez konuşulacak mevzular bunlar. 
Sizin yaşam atölyenizde bir grup olmak ana faktör dediniz, bir arada 
olmak ana faktör dediniz. Fakat diğer Amatem gibi kuruluşlarda da 
bunun zararlarını görüyoruz. Nasıl suç işleyen bir çocuk hapishaneye 
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atılmaması gerekiyorsa, bir derece tamam soyutlama olmaması gere-
kiyor ama bunu nasıl engellediğinizi merak ediyorum. 

Yavuz Tufan Koçak: 

Şimdi bakın bizim bir farkımız kapalı bir yer değil yani güvenlik 
yok. İkincisi sabah öğle akşam ilaç vermiyoruz. Üçüncüsü izole etmi-
yoruz. Yani orada bir cüzamlı gibi kapatılma hissini yaşamıyoruz. Biz 
aksine orada 24 saati dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla, 
askerlikte bir laf vardır, askeri düşündürme, boş bırakma, pirinç say-
dır derler. Ben Amatem’de ya da özel hastanede yatarken, yapacağım 
bir şey yoktu ki. İlacı içiyordum ve öğlen saatimdeki ilacı bekliyor-
dum. O arada ne yapacağım, ne konuşabilirim? Bir rekreasyon çalış-
ması yok, bir eğitim sistemi yok, bir toplantı yok. Herkesin kafası bir 
dünya. Sana anlatacak aklı başında kimse yok. Doktorlar sabahleyin 
gelirlerdi günaydın nasılsınız, iyiyiz hocam siz nasılsınız konuşma bu 
şekildeydi. Yani tedavi adına yıllardır, akademisyenler bana kızıyor-
lar, kızmazlarsa hatırım kalır. Ben onun için kendimi adadım. Üç yıl-
dır yirmi dört saat çocuklarla yerde yatıyorum. Bir de ekonomik bo-
yutu var bu işin. Oralarda ne paralar harcanıyor, biz orada kiramızı 
nasıl ödeyeceğimizin peşindeyiz. Bunun adına tedavi diyen insanlar 
için çok sert bir ifade kullanıyorum. Ya bağımlılığı bilmiyorlar -ne 
olduğunu- ya da sahtekârlar. Ama biz can pazarındayız, benim en 
güzel otuz senem gitti, iki kızım bensiz büyüdü, şu an bir torunum 
var ve ben onu göremiyorum. Ben çocukluk aşkımla evliydim, nişan-
lıyken kaçırdığım kızla ve bunun bedelini çok ağır ödedim, maddi 
olarak da çok ağır bedel ödedim. Zaten zengindim, bir de o sıralar 
bana bugünün büyük ikramiyesi çıktı ve bütün bunların sonucunda 
ben izmarit toplama noktasına düştüm. Neden? Doktor doktor, has-
tane hastane o çaresizliğin ne olduğunu ben iyi biliyorum. Onun için 
diyorum ki sloganımız da o zaten: bir deniz yıldızı. Tüm Türkiye’yi 
düzeltmek gibi bir haddim yok. Ama en azından bir deniz yıldızını 
tekrar hayata döndürebilir miyiz bunun için kendimi adadım. Onun 
için üniversitelerde sizlerin çok önemli görevleri var yani psikologla-
ra, sosyal hizmetçilere, sosyologlara acil ihtiyacımız var. Ama en 
azından şu gelişme oldu artık, uyuşturucu şurasına ismen davet edil-
dik, kaymakamlıktaki icra kurulunda bir üyeyim üst kurul üyesi ilk 
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defa, ondan evvel adam yerine koymuyorlardı bizi. Artık bu rehabili-
tasyon merkezleri gerçeği ortaya çıktı. İkincisi, benim ilk doktorum, 
profesörler benimle özellikle aynı kulvarda konuşurlarken ya da aynı 
ortamda konuşurlarken şunu söylemeye başladılar. Canlı yayınlarda 
da bunu söylüyorlar. Sitemizden izleyebilirsiniz. Bizim bağımlıyla 
işimiz 96 saat. 96 saatten sonra biz bağımlıyı bırakırız. Beyefendi bu-
nu söylüyorsun da hala aynı şeyi yapıyorsun, tribüne böyle söylüyor 
ama ben bunu tedavi edeceğim diyor. İnanın çok ağır paralar, çok 
yüksek paralar alıyorlar. Anne babalar umutsuzluğa düşüyorlar. Az 
önce anlatan genç arkadaşımız o dediği süreç içerisinde tam 350 bin 
lira para harcayan bir aileden. Çocuk konuşurken fark etmişsinizdir 
en yeni çocuğumuz, hala kendini toparlamış değil. Ne yaptınız siz, 
bu nasıl bir tedavidir? Hastane içinde girdiğiniz zaman bitti işiniz 
eğer zenginseniz oradan çıkışınız yok, o hastaneden. O hastaneyi 
birçok yerde söylüyorum, burada söylemeyeyim. Ama ben bunları 
gereken yerlere, insanlara söylüyorum, lütfen anlatın. Bunlar bir te-
davi merkezi değil bakın, detoks merkezi. Tedavi dediğimiz başka bir 
şey. Az önce hocam başka bir şey gösterdi. Bir aile var, birtakım şey-
lerle yüzleşmeler var, birtakım çalışmalar var. O zaman psikologların 
hiçbir anlamı kalmıyor. Sadece psikiyatrist bu işi tedavi ediyorsa bu 
olayı Amerika çözerdi bu işi. Biz bakın akademisyenlere karşı değiliz. 
Bugüne kadar bu iş tamamen rant olarak görüldü. Size soruyorum 
bakın üniversitedesiniz. Neden bu Türkiye’de bir rehablitasyon mer-
kezi yok? Bu iş size garip gelmiyor mu? Bağımlılık istatistiklerin ta-
mamı inanın yanlış, çünkü birçok bağımlıyı biz öldüğünü bildiğimiz 
bağımlıların, ölüm raporları ya kalp krizi ya başka sebepten. İstatis-
tikler yukarıya yanlış gidiyor. Bir de Amatem’de, devlet hastanele-
rinde her yatanın tedavi olduğu zannedilir. İstatistik öyle gidiyor. 
Bizim hepimizin Amatem’e gidişi var, biz ilk tedavi olduk. Bir tahlil 
veriyorsunuz tedavi ve tetkik süreçlerinde falan diye böyle raporlar. 
Yukarıya bunlar hep böyle gidiyor. Bunların böyle olmadığını anlat-
maya çalışıyorum. Diyorlar ki seni tehdit ediyorlar mı? Evet ediyor-
lar, sana ne. Ediyorlarsa ederler. Zor bir şey yapıyorum aslında, ger-
çekten riskli bir şey bu. Uyuşturucu baronlarıyla işim yok benim, 
benim işim esas ilaç kartelleriyle. Çünkü uyuşturucuyu hiç kimse bu 
dünyada durduramaz. Ama bu temel iktisat kuralı. Arz talep mesele-
si. Ben talebi kesebilirsem, arz düşecektir. Talep o kadar yoğun ki şu 
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anda. Bir de ben şunu söyleyeyim. Ben bir aktif bağımlıyken, hepinizi 
alıştırmanın peşindeydim, ya da kardeşlerinizi, ya da amca çocukla-
rınızı, hepiniz riskteydiniz. Yani bu işe hepimizin bulaşma riski var. 
Ben araba kullanıyorum. Kafam bir dünya, aynı trafikteyiz. Gece ha-
va loşlaştı. Eşiniz, anneniz, babanız sokakta gidiyor. Krizdeyim, özel-
likle bu sentetiklerde, elimde de bıçağım var. Bana para vereceksin. 
Bununla ilgili gerçekten çok acımasız cinayetler oluyor, çoğu basına 
da yansımıyor bunların. Son dönemdeki cinayetleri inceleyin, çoğun-
da sentetik var. Ama hiçbir şekilde onu yazmıyorlar ruhsal tedavi 
görüyordu diyorlar. Bir tanesi geçen çok komikti. Bipolar bozukluk 
nedir? Bipolar bozukluktan babasının boğazını kestiğini söylüyorlar, 
ben böyle bir şey görmedim. Ben buna inanmıyorum, eğer orada 
uyuşturucu yoksa,dizi oyuncusuymuş o, babasının boğazını kesecek 
adam bipolar bozukluk yaşar mı? Bana da bipolar bozuk demişlerdi, 
borderline dediler, panik atak dediler. Nasıl hastalıklarmış bunlar ki 
ben ayıldıktan 15 gün sonra hepsi gitti. Maddeyi kullandığınız zaman 
bu belirtilerin hepsi var zaten. Paranoya yaşarsınız, panik yaşarsınız, 
endişeli haliniz vardır, eliniz ayağınız titrer. Ama bana bütün o teş-
hisleri koyarlar hemen, çok kolaydır. Yani bu rantı fark ettirmeye 
çalıştım, çok teşekkür ederim. 
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BİR ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNU OLARAK 
UYUŞTURUCU TİCARETİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol  

 

Bu çalışmada uyuşturucu madde ticaretin uluslararası güvenlik 
boyutu incelenmektedir. Yakın dönemde uluslararası sistemde yaşa-
nan krizler ve yapısal değişimler sonucunda güvenlik kavramının 
kapsamı ve sınırları yeniden tanımlanmıştır. Güvenlik algısında 
meydana gelen en önemli dönüşümlerden biri Soğuk Savaş dönemi-
nin devlet merkezli güvenlik düşüncesinin yerini çok boyutlu ve dev-
let dışı aktörleri de içeren bir yaklaşımın almış olmasıdır. Özellikle 11 
Eylül 2001 saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri başta 
olmak üzere pek çok devletin ulusal güvenlik stratejisi konvansiyonel 
askeri tehditler yerine El Kaide ve benzeri devlet dışı aktörlerden 
kaynaklanan terörizm tehditlerine odaklanmıştır.1 2003 yılında İstan-
bul’da onlarca kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına ne-
den olan patlamalar, 2004 yılında Madrid tren istasyonunun bomba-
lanması, 2005 yılında Londra’da gerçekleştirilen eş zamanlı intihar 
saldırıları gibi peş peşe gelen eylemler, terörizmi uluslararası toplu-
mun güvenlik algısında en üst sıraya taşımıştır. 

Geçtiğimiz birkaç yılda Ortadoğu, Afrika ve hatta Avrupa’da ye-
niden alevlenen siyasal şiddet ve terörizm, söz konusu güvenlik algı-
sını daha da güçlendirmiştir. Suriye ve Irak’tan yayılan IŞİD, Nijer-
ya’daki siyasal otorite boşluğundan yararlanarak Batı ve Orta Afri-
ka’nın bir numaralı güvenlik sorunu haline gelen Boko Haram ve El 
Kaide’yi model alan El Nusra ve El Şebab gibi pek çok terör örgütü 

                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

Öğretim Üyesi 
1  Bush, The National Security Strategy of the United States of America.  
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sadece bulundukları coğrafyaları değil tüm uluslararası toplumu 
tehdit eder duruma gelmişlerdir. Bunun yanı sıra Ortadoğu’da 
Hamas ve Hizbullah, Güney Amerika’da Kolombiya Devrimci Silahlı 
Güçleri (FARC) ve Aydınlık Yol (Shining Path) gibi köklü örgütler de 
siyasi ve askeri güçlerini korumaktadırlar. 

Uluslararası terörizm ile uyuşturucu ticareti arasında çok boyutlu 
bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.2 Uyuşturucu ticareti, söz konu-
su maddelerin üretildiği coğrafyalarda ve transit ülkelerde kaos ve 
istikrarsızlık yaratmak, yolsuzluğa ve hukuksuzluğa zemin hazırla-
mak ve merkezi devlet kurumlarının karar alma ve uygulama kapasi-
telerini zedelemek suretiyle terörizmin gelişmesi için elverişli bir or-
tam hazırlar. Özellikle “başarısız devlet” olarak nitelendirilen Afganis-
tan, Pakistan, Nijerya gibi devletler hem uyuşturucu ticaretinin hem de 
uluslararası terörizmin merkezi işlevi görerek bölgesel ve uluslararası 
güvenliği zedelemektedirler. Aynı zamanda terör grupları ve uyuştu-
rucu ticareti arasında kurumsal bir bağ da söz konusudur. Amerikan 
Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi’nin verilerine göre uluslararası terör 
örgütlerinin yüzde 60’ı aynı zamanda küresel uyuşturucu ticareti ağ-
larının da parçasıdırlar.3 Benzer şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışİşleri 
Bakanlığı da son dönemde “sınır aşan örgütlü suç grupları ile terör 
örgütlerinin ilişkilerinin daha da güçlendiğine” işaret etmiştir.4 

Uyuşturucu ve terörizm arasındaki çok boyutlu ve karmaşık iliş-
kiler ağının en önemli boyutu, uyuşturucu madde üretimi ve ticareti-
nin pek çok terör örgütü için hayati bir finansman kaynağı oluşudur.5 
Terör örgütleri, operasyonlarını finanse etmek için yasal ve yarı-yasal 
pek çok yönteme başvurmakla birlikte, terörizme verilen devlet des-
teğinin azaldığı son 10 yılda uyuşturucu ticaretine ağırlık vermeye 
başlamışlardır.6 

Uyuşturucu madde ticareti ile uluslararası terörizm arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymayı amaçlayan bu kısa çalışma iki bölümden oluş-
                                                            
2  “International Drug Trafficking and Terrorism.” 
3  “Drug Trafficking and Middle Eastern Terrorist Groups.” 
4  “Günümüzde Terörizm Olgusu.” 
5  Ehrenfeld, Funding Evil, Updated. 
6  “Drug Trafficking and Middle Eastern Terrorist Groups.” 
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maktadır. İlk bölümde küresel uyuşturucu madde üretimi ve ticareti-
nin ekonomi politiği değerlendirilecektir. İkinci bölümde ise uyuşturu-
cu-terörizm ilişkisi finansal ve diğer boyutlarıyla ele alınacaktır. 

KÜRESEL UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ 

Uyuşturucu madde ticareti ve uluslararası terörizm arasındaki 
ilişkiyi değerlendirmek için öncelikle arka plandaki küresel uyuştu-
rucu ekonomisinin temel özelliklerini gözden geçirmek gerekecektir. 
Uyuşturucu ticareti hem büyüklüğü hem de kârlılığı açısından yasa-
dışı ekonomik aktivitelerin başında gelmektedir. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre küresel uyuşturucu ticaretinin yıllık büyüklüğü yakla-
şık 400 milyar dolar civarındadır.7 Karşılaştırma yapmak gerekirse, 
insan kaçakçılığından elde edilen yıllık cirosu 32 milyar dolar8 ve 
uluslararası silah kaçakçılığının yıllık hacmi ise yaklaşık 4,6 milyar 
dolar civarındadır.9 Uyuşturucu madde ticareti benzer yasadışı akti-
vitelerle karşılaştırıldığında riski olduğu kadar karlılığı da yüksek bir 
alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, kilosu Afganistan’da 
birkaç yüz dolara mal edilen eroin, Pakistan’a ulaştığında yaklaşık 
4000, İstanbul’da 15000 Romanya’da 25000 ve İngiltere’de 45000 dola-
ra satılabilmektedir (GRAFİK 1). 

Grafik 1: Eroinin Kilogram Fiyatı 

 
Kaynak: UNODC, “The Illicit Drug Trade Through Southern Europe.” 

                                                            
7  UNODC, “UN World Drug Report 2005”; Reuter and Greenfield, “Measuring 

Global Drug Markets.” 
8  UNODC, “Human Trafficking: Organized Crime and the Multibillion Dollar Sale 

of People.” 
9  “Small Arms Survey 2014.” 
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Özellikle 1990’lardan sonra uluslararası ekonominin liberalleş-
mesiyle birlikte, tıpkı yasal ticaret gibi yasadışı ticaret ve kaçakçılık 
da çok daha küresel bir nitelik kazanmıştır. Ulaştırma teknolojilerinin 
gelişmesi ve ulusal sınırların daha geçirgen hale gelmesinden en çok 
yararlanan ekonomik aktivite biçimlerinden biri de uyuşturucu tica-
retidir.10 Aşağıda ayrıntılı olarak tartışılacağı üzere, günümüzde 
uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütleri, asıl çıkış noktala-
rından çok farklı coğrafyalarda faaliyet gösterebilmektedirler. 

Küresel uyuşturucu ekonomisi içerisinde uyuşturucu madde 
üretim ve dağıtım ilişkilerinin tarihsel olarak yoğunlaştığı alanlar, 
“bölgesel uyuşturucu ticareti kompleksleri” adını verebileceğimiz 
kümelenmeler söz konusudur (GRAFİK 2). Uyuşturucu hammadde-
lerinin üretildiği ve işlendiği bu bölgeler; çeşitli deniz, kara ve hava 
nakil koridorlarıyla uyuşturucunun tüketildiği piyasalara bağlanarak 
çok katmanlı bir küresel uyuşturucu ekonomisini oluşturmaktadır. 

Bu bölgesel komplekslerden biri Burma, Laos ve Tayland’dan 
oluşan ve yaygın olarak “altın üçgen” olarak bilinen bölgedir. “Altın 
üçgen” 1950’lerden bugüne dünyanın belli başlı iki afyon üretim sa-
hasından biridir. Büyük kısmı Burma’da üretilen afyon (Burma Af-
ganistan’dan sonra dünyanın en büyük üreticisidir), Tayland-Burma 
sınırındaki tesislerde işlenip morfin, eroin ve benzeri afyon alkolidi 
maddeler elde edilmektedir. Bu ürünler daha sonra Tayland ve 
Bangkok limanlarından uluslararası piyasalara ulaştırılmaktadır. Bir-
leşmiş Milletler verilerine göre “Altın Üçgen” bölgesindeki afyon 
üretimi 2006’dan bu yana üç kat artmıştır.11 Benzer şekilde Orta Ame-
rika’da Guatemala, Honduras ve El Salvador’un oluşturduğu “Kuzey 
Üçgeni” olarak anılan bölge hem küresel kokain ticaretinin ana hatla-
rından biri hem de bu ticarete bağlı organize suç örgütlerinin çok 
yoğun olduğu bir coğrafyadır.12 

                                                            
10  Duragöl, “The Role of Drugs in Terrorism and Organized Crime” 
11  “U.N. Opium Cultivation up in Asia’s ‘Golden Triangle.’”  
12  UNODC, “Transnational Organized Crime in Central America and the 

Caribbean: A Threat Assessment.” 
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Grafik 2: Bölgesel Uyuşturucu Ticareti Kompleksleri 

 
Dünyanın halen en büyük afyon üretim ve ticaret kompleksi ise 

Afganistan, Pakistan ve İran’dan oluşan ve “altın hilal” olarak bilinen 
bölgedir. Afganistan 1992 yılından beri dünyanın en büyük afyon 
üreticisi konumundadır (2001 yılı hariç) ve hâlihazırda dünya afyon 
piyasasının yüzde 90’ına hâkimdir. Altın hilalin diğer iki üyesinden 
Pakistan hem kendi başına bir üretici hem de Afgan afyonunun geç-
tiği bir koridor iken, İran transit ülke kimliğinin yanı sıra uyuşturucu 
madde tüketiminin çok yaygın olduğu bir piyasadır. 

Afganistan’da afyon üretiminin tarihi Sovyet işgaline dek uzan-
maktadır. Kızıl Orduya karşı direnen Mücahitlerin –kimilerine göre 
CIA’in teşvikiyle13— afyon üretimini desteklediği ve direnişi bu şe-
kilde finanse ettiklerini bilinmektedir. İşgalin ardından Afganistan’ın 
içine girdiği siyasal boşluk döneminde (1989-1994) afyon ekimi yay-
gınlaşmıştır. Taliban’ın 1994’te başa gelmesiyle birlikte afyon üreti-
mini yasaklama yolunda bazı çabaları olsa da uyuşturucu üretimi 
2000 yılına kadar hızla artmıştır. 2000 yılında Taliban yönetimi, Bir-
leşmiş Milletlerle kapsamlı insani yardım programları karşılığında 
anlaşarak ülkede afyon üretimini tamamen yasaklamış ve yaklaşık 
bir yıl boyunca bu yasağı uygulamayı başarmıştır. Ancak bu yasak 
kalıcı olmamıştır. Bunun iki temel nedeni vardır. Birincisi tek gelir 
kaynağı haşhaş üretimi olan küçük çiftçilerin yasaktan olumsuz etki-

                                                            
13  McCoy, The Politics of Heroin. 



UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE CEZA HUKUKU ARAÇLARI YOLUYLA MÜCADELE 60 

lenmeleri ve ağır borç yükü altında kalmalarıdır.14 İkincisi haşhaş 
üretiminin yasaklanmasının Afgan çiftçileri üzerindeki olumsuz etki-
si sürdüğü halde, 11 Eylül saldırılarının gerçekleşmiş olmasıdır. 
ABD’nin Afganistan’a müdahalesiyle birlikte bu reform girişimi son 
bulmuştur. Taliban rejiminin düşmesinin ardından afyon üretimi kısa 
sürede rekor düzeye çıkmıştır. 2001’de 640 ton olan afyon üretimi 
2007 sonrasında 8200 tonun üzerindedir.15 

Afganistan-Pakistan-İran üçgeninde üretilen ve işlenen uyuşturu-
cu maddelerin Avrupa ve diğer batı pazarlarına nakli iki ana koridor-
dan gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki olan “kuzey yolu,” İran’dan 
sonra Tacikistan ve Kırgızistan/Özbekistan/Türkmenistan üzerinden 
Kazakistan’a ve Rusya Federasyonu’na ulaşmaktadır. Rusya son dö-
nemde büyüyen bir uyuşturucu piyasasıdır; bu ülkede her yıl yaklaşık 
30000 kişinin eroin nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmekte-
dir.16 Kuzey yolundan geçen uyuşturucunun bir kısmı Gürcistan ve 
Azerbaycan üzerinden zaman zaman Türkiye’ye de ulaşmaktadır.17 

Asya menşeili uyuşturucunun Avrupa’ya taşındığı ikinci ve ana 
yol ise Balkan yoludur. 1980’lerden beri ön planda olan bu güzergâh 
Afganistan ve Pakistan’dan sonra İran üzerinden Türkiye’ye uzan-
maktadır. Bilindiği üzere Türkiye-İran sınırı güvenliği sağlamanın 
güç olduğu, dağlık ve kaçakçılığa elverişli bir sınırdır. İran üzerinden 
devam eden trafiğe ek olarak son dönemde Irak’ın da önemli bir ge-
çiş noktası olduğu gözlemlenmiştir.18 

Türkiye’ye gelen uyuşturucu daha sonra üç ayrı kol üzerinden 
Avrupa’ya aktarılmaktadır.19 Güney kolu Türkiye’den Yunanistan, 
Arnavutluk ve İtalya’ya ulaşırken merkez ya da güney kolu Türki-
ye’den sonra Bulgaristan, Makedonya, Sırbistan, Bosna, Hırvatistan, 
Slovenya güzergâhını takip ederek İtalya ya da Avusturya’ya varır. 
                                                            
14  Jelsma, “Learning Lessons from the Taliban Opium Ban.”  
15  “Stop The Afghan Drug Trade, Stop Terrorism.” 
16  “Russia’s War on Drugs: Tackling Heroin Problem Means Going back to 

Afghanistan.” 
17  Milliyet, “3 Ton Likit Eroine ‘sıvı Sabun’ Kılıfı.” 
18  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Kaçakçılık ve Orga-

nize Suçlarla Mücadele 2013 Raporu.” 
19  UNODC, “The Illicit Drug Trade Through Southern Europe.” 
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Balkan hattının üçüncü kolu, kuzeyden Bulgaristan ve Romanya’dan 
sonra Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti’nden geçerek Polon-
ya ya da Almanya’da son bulur. Balkan yolunun her üç kolunun da 
çıkış noktası Türkiye’dir (GRAFİK 3). 

 

Grafik 3: Balkan Yolunun Üç Ana Kolu 

 
Kaynak: UNODC, “The Illicit Drug Trade Through Southern Europe”‘dan uyar-
lanmıştır 

 

Doğu-batı yönündeki uyuşturucu trafiğinin yanı sıra, Türkiye 
daha çok batı-doğu yönünde işleyen ve son dönemde önemi artan 
sentetik uyuşturucu ticaretinin ortasında yer almaktadır. 
Metamfetamin, amfetamin ve benzeri maddelerin bir bölümü Doğu 
Avrupa’da üretilip Türkiye üzerinden Ortadoğu ve Güneydoğu As-
ya’ya nakledilmektedir.20 Benzer şekilde İran’da üretilen bir kısım 
sentetik uyuşturucu da yine Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmak-
tadır. Bugüne kadar Türkiye’de güvenlik güçlerince tek seferde ele 
geçirilen en yüksek miktardaki metamfetamin Mart 2015’te Gürbulak 
                                                            
20  U.S. Department of State, “2014 International Narcotics Control Strategy Report.”  
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sınır kapısında yakalanan yaklaşık 47 kilogramlık nakliyat olmuş-
tur.21 Sentetik uyuşturucu ticaretine ek olarak uyuşturucu maddelerin 
işlenmesinde kullanılan asetik anhidrit gibi kimyasalların önemli bir 
kısmı da Türkiye üzerinden geçerek hem Doğu Avrupa’da hem de 
İran’da yaygınlaşan üretim tesislerine ulaştırılmaktadır. 

Türkiye uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli mesafe kay-
detmiştir. BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin verilerine göre dünyada 
nakil halindeyken yakalanan eroininin yarısından fazlasına Türkiye 
ve İran’da el konulmaktadır.22 Türkiye, 2013 tarihli EUROPOL-AB 
Uyuşturucu Piyasaları 2011 raporuna göre esrar yakalamasında Av-
rupa birincisi ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İz-
leme Merkezi 2013 raporuna göre 2011 yılında metamfetamin yaka-
lamada yine Avrupa birincisi olmuştur.23 Türkiye aynı zamanda ya-
kalanan eroin miktarında da Avrupa’da ilk sıradadır (GRAFİK 4). 

 

Grafik 4: Avrupa’da Yakalanan Eroin Miktarları (2011) 

 
Kaynak: UNODC, “The Illicit Drug Trade Through Southern Europe”‘dan uyar-
lanmıştır. 

                                                            
21  Haberler, “Gürbulak Gümrük Kapısı’nda Rekor Miktarda ‘Metamfetamin’ Ele 

Geçirildi.”  
22  UNODC, “Drug Trafficking.” 
23  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mucadele Daire Baskanligi, “Kaçakçılık ve Orga-

nize Suçlarla Mücadele 2013 Raporu.” 
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Tüm çabalara rağmen önemli bir miktar uyuşturucu madde Tür-
kiye üzerinden Avrupa piyasalarına ulaşmakta24 ve hem Türkiye hem 
de bölge ülkeleri için bir güvenlik sorunu teşkil etmektedir. Sonraki 
bölümde uyuşturucu-güvenlik ekseninin en önemli unsuru olan terö-
rizmin finansmanı konusu ele alınacaktır. 

ULUSLARARASI TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK UYUŞTU-
RUCU TİCARETİ 

Yukarıda ana hatları çizilen küresel uyuşturucu ticareti, son dö-
nemde bir numaralı uluslararası güvenlik olarak karşımıza çıkan te-
rör örgütleri için hayati bir finansman kaynağıdır. Terör örgütlerinin 
silah ve malzeme alımı, altyapı harcamaları, propaganda, yeni üye 
toplama, iletişim, ulaşım, eğitim gibi belli başlı giderleri vardır. Terör 
örgütlerinin tarihsel olarak en önemli finansman kaynağı devlet des-
teği ve özel kişi ve kurumların katkıları olmuştur.25 Bununla beraber, 
11 Eylül’den bu yana ABD öncülüğündeki uluslararası toplumun 
teröre destek verdiği düşünülen devletler üzerinde yaptırımlar vası-
tasıyla kurduğu baskı ve uluslararası finans sistemi üzerinde kurdu-
ğu denetim mekanizmaları sayesinde, terör örgütlerine verilen devlet 
desteğinde önemli bir azalma meydana gelmiştir.26 Azalan devlet 
desteği ise terör örgütlerinin alternatif kaynak arayışına girmesine 
neden olmuştur. Bu kaynaklar arasında en cazip olanı ise başta uyuş-
turucu maddeler olmak üzere yasadışı malların ticaretidir. Yıllık 400 
milyar dolarlık küresel uyuşturucu gelirinin sadece bir kısmının terör 
örgütlerinin eline geçtiği bile varsayılsa bu miktar söz konusu örgüt-
lerin faaliyetleri için önemli bir kaynak yaratacaktır. Örneğin, 11 Ey-
lül saldırılarının planlanması ve hayata geçirilmesinin toplam maliye-
tinin 500.000 ile 2 milyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir 
ki bu miktar sadece ABD’deki uyuşturucu ekonomisinin bir saatte 
ürettiği değere eşdeğerdir.27 
                                                            
24  “Turkey at the Drugs Crossroads.” UNODC, “The Illicit Drug Trade Through 

Southern Europe.” 
25  Byman, Deadly Connections. 
26  “Drug Trafficking and Middle Eastern Terrorist Groups.” 
27  Kleiman, “Illicit Drugs and the Terrorist Threat.” 
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Terör örgütleri uyuşturucu hammaddelerinin üretimini sağla-
maktan, işlenmiş ürünün dünya pazarlarına taşınması ve satılmasına 
kadar tedarik zincirinin hemen her aşamasında sürece dâhil olarak 
gelir elde etmektedirler. Örneğin; Taliban’ın Afganistan’daki haşhaş 
üretimini doğrudan kontrol edip vergi toplamak suretiyle her yıl 400 
milyon doları bulan bir “vergi” topladığı tahmin edilmektedir.28 Buna 
karşılık bazı terör örgütleri sürece üretim aşamasından sonra sürece 
katılmaktadırlar. Örneğin Peru’daki Aydınlık Yol örgütünün uyuştu-
rucu geliri büyük ölçüde Kolombiya’da üretilen kokainin deniz ve 
hava yoluyla taşınmasına aracılık etmekten kaynaklanmaktadır. Bazı 
terörist gruplar ise gelirlerini uyuşturucu maddelerin son kullanıcıla-
ra satışından sağlamaktadırlar. Örneğin, İspanyol emniyet birimleri, 
2004 Madrid saldırılarını düzenleyen teröristlerin bu operasyona dair 
tüm harcamaları eroin ve ecstasy satışından elde ettikleri gelirle kar-
şıladıklarını belirlemiştir.29 

Uyuşturucu ticareti pek çok terör örgütü için vazgeçilmez bir gelir 
kaynağı haline gelmiştir. Son dönemin en çok adı duyulan iki terör ör-
gütü, IŞİD ve Boko Haram finansal kaynaklarının önemli bir bölümü 
uyuşturucu ticaretinden elde etmektedir. Boko Haram, Kaddafi sonrası 
Libya’nın uluslararası piyasaya düşen silahları ile Latin Amerika’dan 
deniz yoluyla Batı Afrika’ya gelen kokainin değiş-tokuşuna dayalı tica-
rette kilit bir rol oynamaktadır. Boko Haram’ın Kolombiya kokaininin 
Asya’nın içlerine, Hindistan’a kadar ulaştırılmasına aracılık ettiği de 
bilinmektedir. Irak ve Suriye çıkışlı IŞİD ise 2014 yılı boyunca Kuzey 
Afrika’daki varlığını güçlendirerek bu bölge ile İspanya arasında var 
olan geleneksel uyuşturucu ticareti yollarının kontrolünü eline geçir-
miştir. IŞİD’in Kuzey Afrika-İber yarımadası hattındaki uyuşturucu 
kaçakçılığından elde ettiği gelir, örgütün Suriye ve Irak’taki operasyon-
larını finanse etmek için kullanılmaktadır. IŞİD bu bölgede bir süredir 
aktif olan İslami Mağribî’deki El-Kaide örgütü ile birlikte hareket etme-
nin yanı sıra Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri başta olmak üzere bazı 
denizaşırı terör ve uyuşturucu şebekeleriyle de ortak çalışmaktadır.30 

                                                            
28  UNODC, “Drugs Finance Taliban War Machine, Says UN Drug Tsar.”  
29  Fuchs, “Spain Says Bombers Drank Water From Mecca and Sold Drugs.” 
30  “Al-Qaeda in Islamic Maghreb Backs ISIS - Al-Monitor.” 
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Boko Haram ve IŞİD örneklerinin de işaret ettiği üzere uyuştu-
rucu ticareti ve terörizm arasındaki ilişki gittikçe daha küresel bir 
karakter edinmektedir. Örneğin, Taliban Afganistan ve Pakistan’da 
ürettiği eroini doğrudan Amerikan pazarına ihraç edebilmektedir. 
Buradan elde edilen gelir Amerika’da aklandıktan sonra tekrar Ta-
liban ve El Kaide’ye geri dönmektedir.31 Benzer şekilde Hamas ve 
Hizbullah örgütlerinin Güney Amerika’daki uyuşturucu kartelleriy-
le yakın ilişki içinde olduğu ve özellikle de Brezilya, Paraguay ve 
Arjantin üçgeninde üretilen uyuşturucunun Avrupa ve Ortadoğu 
pazarlarına ulaştırılmasına aracılık ederek gelir elde ettiği de bilin-
mektedir.32 

Uluslararası uyuşturucu ticareti ile terörizm arasındaki etkileşim 
kuşkusuz sadece bir finans ilişkisinden ibaret değildir. Ulus-devlet 
sınırlarını aşarak gerçekleşen ve en çok merkezi devlet mekanizmala-
rının çöktüğü ya da iyi işlemediği coğrafyalarda beslenen uyuşturucu 
tüccarları ve terörist gruplar aynı zamanda kullandıkları yöntemler 
ve organize olma biçimleri açısından da paralellik göstermektedirler. 
El Kaide tarzı “yeni” terör ağlarını geleneksel terör örgütlerinden 
ayıran özellik, tek bir merkezden yönetilen, hiyerarşik yapılanmalar-
dan ziyade yatay entegrasyona dayalı, çok merkezli, “hücre” tarzı bir 
organizasyonu benimsemiş olmalarıdır.33 Bu tür modüler organizas-
yon biçimlerinin modern terör şebekelerinden önce uluslararası uyuş-
turucu kartellerince kullanıldığı ve El Kaide ve benzeri grupların 
kendilerine uyuşturucu kartellerinin bu yapılanmaları örnek aldıkları 
da bilinmektedir. 

Organize suç biçimleri olarak uyuşturucu madde ticareti ve ulus-
lararası terörizm arasındaki bu yakınsama, hem uyuşturucu ticareti 
hem de terörizmle mücadele eden belli başlı ulusal ve uluslararası 
aktörlerin bu iki olguyu ortak politika çerçeveleri içerisinde ele alma-
sı zorunluluğunu doğurmuştur. Örneğin, ABD’nin on yıllardır yürüt-
tüğü Uyuşturucuya Karşı Savaş (War on Drugs) kampanyası ile 11 
Eylül sonrasında başlattığı Teröre Karşı Savaş (War on Terror) politi-
                                                            
31  “International Drug Trafficking and Terrorism.”  
32  Seelke, Latin America and the Caribbean. 
33  Gunaratna and Oreg, “Al Qaeda’s Organizational Structure and Its Evolution.” 
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kası pratikte birleşmiştir.34 Benzer şekilde Birleşmiş Milletler Uyuştu-
rucu ve Suç Ofisinin belli başlı görev alanları arasında uyuşturucu 
kaçakçılığının yanı sıra terörizmin önlenmesi de yer almaktadır.35 
Avrupa Birliği’nin ana kolluk kuvveti EUROPOL de Avrupa’nın gü-
venliğini tehdit eden belli başlı sorunlar arasında ilk iki sırayı terö-
rizm ve uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına vererek bu ve benzeri 
organize suç biçimlerine karşı ortak politikalar geliştirmek gereklili-
ğini vurgulamaktadır.36 

SONUÇ 

Bu çalışmada uluslararası terörizmin en önemli finansman kay-
naklarından biri olarak uyuşturucu madde üretimi ve ticareti ele 
alınmıştır. 11 Eylül sonrası değişen uluslararası güvenlik algısı bağ-
lamında önemi artan terörizm olgusu, ekonomik maliyeti ve insan 
güvenliği boyutlarıyla hâlihazırda kritik bir konu olan uyuşturucu 
ticaretinin aynı zamanda bir uluslararası güvenlik sorunu olarak ta-
nımlanmasına neden olmuştur. Uluslararası uyuşturucu madde nakil 
koridorlarının ortasındaki konumuyla Türkiye, uluslararası toplu-
mun diğer üyeleri gibi, uyuşturucu ve terörizm ekseninden doğan 
güvenlik sorunlarıyla mücadele için bütünleşik politikalar geliştir-
mek durumundadır. 

                                                            
34  Björnehed, “Narco-Terrorism.” 
35  UNODC, “UNODC Strategy 2012 - 2015.” 
36  Europol, “About Europol.” 
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TÜRK CEZA KANUNUNDA UYUŞTURUCU VE 
UYARICI MADDE TİCARETİ SUÇLARI 

 

Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar  
 

GENEL OLARAK 

Uyuşturucu madde ve insan ilişkisi incelendiğinde uyuşturucu 
madde kullanımının neredeyse insanlık tarihinin başlangıcına kadar 
uzandığı görülmektedir. Tarih boyunca uyuşturucu maddeler keyif 
verici, ağrı giderici ve hastalık iyileştirici amaçlarla insan yaşamının 
içerisinde var olmuşlardır1. 

İlkel toplumlarda kabile ayinlerinde ve erkekliğe geçiş törenle-
rinde “değiştirilmiş bilinç durumları” denilen gündelik bilinç düzey-
lerinden daha farklı alanlara ulaşabilmek için halüsinojen bitkiler, 
afyon türevleri ve koka yaprakları kullanıldığı bilinmektedir. Sonra-
sında tarihsel süreç içerisinde daha çok tıbbî amaçlarla kullanılan 
uyuşturucu maddelerin özellikle keyif verici özelliğinin anlaşılmasıy-
la birlikte, bu amaçla illegal olarak tüketilmeye başlandığı görülmüş-
tür. Her arz-talep ilişkisinde olduğu gibi bu yöndeki artan tüketimi 
karşılamaya yönelik arz da beraberinde şekillenmiş ve bu şekilde bir 
uyuşturucu ekonomisinin temelleri atılmıştır2. 

Uyuşturucu maddelerin ekonomik bir enstrüman haline dönüş-
mesi üzerine özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren çeşitli çıkar 
gruplarının rant sağlamak, terör grupları için finansman kaynağı elde 

                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
1  Martin BOOTH, Haşhaştan Eroine Uyuşturucunun 6000 Yıllık Öyküsü, İstanbul, 

1996, s. 4. 
2  Uyuşturucu Maddelerin Suistimalinin Tarihçesi, http://www.t2174a.com/?p=2384  
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etmek amacı doğrultusunda ve hatta uluslararası ilişkilerde ideolojik 
ve politik bir araç olarak uyuşturucu madde ticareti yaygınlaşmıştır. 
Tüm diğer zararlarının ötesinde, uyuşturucu maddelerin yarattığı 
bağımlılık etkisinin her ülkede kamu sağlığı açısından ciddi bir tehdit 
oluşturması sonucu, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele zaman 
içerisinde tüm devletler için ortak bir amaç haline gelmiştir. Uyuştu-
rucu madde ticaretinin sınır aşan bir niteliğe sahip olması nedeniyle, 
ulusal hukuk düzenlerinde de bu alanda kullanılan mücadele araçları 
yetersiz kalmış ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uyuşturucu 
maddelerle mücadele alanında çeşitli uluslararası antlaşmalar yürür-
lüğe konulmuştur. Türkiye de, bu alandaki birçok uluslararası söz-
leşmeye taraf olmuştur3. 

Ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının, özellikle 
sağlık sektöründe kaçınılmaz olarak gerekli olması ve bu alanda 
önemli bir role sahip olması, bu maddelerin üretim ve ticaretinin bü-
tünüyle yasaklanmasını da imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle, her 
ülkede uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretim ve ticareti ruhsata 
bağlı olarak, kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Şu halde, 
kanunlarda suç olarak düzenlenen faaliyet biçimi, uyuşturucu veya 
uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ticaretinin 
yapılmasından ibarettir. 

Türk hukukunda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretiyle ceza 
hukuku araçlarıyla mücadelenin tarihi oldukça eskiye dayanmakta-
dır4. Aşağıda önce bu tarihsel süreç kısaca incelenecek, sonrasında ise 
yürürlükteki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uyuşturucu madde 
ticaretine ilişkin olarak özellikle uluslararası alanda yaşanan gelişme-
lerin etkisiyle şekillenmiş olan düzenleme rejimi ele alınacaktır. 

                                                            
3  Murat BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, An-

kara, 2009, s. 1. 
4  Köksal BAYRAKTAR, “Uyuşturucu Maddeler ve Suç Siyaseti”, İstanbul Üniversite-

si Hukuk Fakültesi Mecmuası, C: LI, Sy: 1-4, 1985, s. 46. 
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I- TÜRK HUKUKUNDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE MÜCADELE-
NİN TARİHSEL PERSPEKTİFİ 

A. İslam Hukukunda ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 

1. İslam Hukukunda 

İslamiyet öncesi Arap toplumunda uyuşturucu maddelerden zi-
yade alkol kullanımının yaygın olduğu bilinmektedir. Yaygın alkol 
kullanımının toplumsal ve bireysel açıdan yarattığı ciddi zararlar göz 
önünde bulundurularak, İslam dininin kabulünden sonra içki kulla-
nımı yasaklanmıştır5. Bununla birlikte, İslam hukukunun ilk dönem-
lerinde, uyuşturucu madde kullanımının hukukî niteliği hususunda 
bir tartışma yaşanmıştır. Bu açıdan bir görüş, haşhaş ve afyon gibi 
uyuşturucu maddelerin tıpkı alkol gibi “sarhoş edici” madde oldu-
ğunu belirterek, sarhoş edici maddelerin haram olduğunu ve Kuran-ı 
Kerim’de içki kullanımına ilişkin yasaklamanın uyuşturucu maddeler 
için de geçerli olmasını savunmuştur. Buna karşın diğer bir görüş ise, 
uyuşturucu maddelerin sarhoş edici değil, ancak iradeyi fesada uğra-
tıcı nitelikte olduğunu ileri sürmüştür. Buna göre, uyuşturucu mad-
deler insan iradesinin bütünlüğünü bozarak, onu normal olmayan 
birtakım ruh hallerine ve davranış biçimlerine yöneltir. Bu nedenle, 
uyuşturucu madde kullanımı içki gibi kesin surette (haram) yasak-
lanmış değildir; ancak bu maddelerin kullanımı da insan ruhu bakı-
mından ciddi zararlar yarattığı için yasaklanmalı ve taziren cezalan-
dırılmalıdır6. 

Ancak tüm bu yasaklamalara karşın İslam hukukunun egemen 
olduğu coğrafyada gerek Emevîler gerek Abbasiler döneminde özel-
likle haşhaş, afyon ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin kullanımının 
tam olarak önlenemediği de görülmektedir. Hatta Selçuklu İmpara-
torluğu döneminde, M.S. 12. yüzyılın başlarında Hasan Sabbah ismi 
verilen bir kişinin liderliğinde gelişen ve devlet adamlarına düzenle-
dikleri suikastlar ile bugün dahi çok iyi bilinen “Haşhaşiler” tarikatı-

                                                            
5  Mehmet Emin ARTUK, Alkol und Rauschgift im islamischen Strafrecht, Annalés 

dé la Faculté Dé Droit d’İstanbul, C: XXIX, No: 45-1983, s. 227. 
6  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 57. 
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nın isminin, eyleme gönderilen militanlara verilen uyuşturucu “haş-
haş” maddesinden kaynaklandığı ifade edilmektedir7. 

2. Tanzimat Öncesi Osmanlı Döneminde 

Osmanlı Devleti döneminde prensip olarak İslam hukuku kural-
ları uygulanmakta olduğu için, İslam hukukunun uyuşturucu mad-
delere ilişkin katı ve yasaklayıcı yaklaşımı, Osmanlı Devleti’nde de 
geçerliydi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti döneminde de uyuştu-
rucu madde kullanımı sona ermediği gibi, bu durumla ilgili sorunlar 
ve görüş ayrılıkları yaşanmaktaydı. 

Osmanlı’da en yaygın olarak kullanılan uyuşturucu “afyon”du. 
Osmanlı döneminde afyona “tiryak”, afyon kullanana ise “tiryakî” 
ismi verilirdi8. Afyona mercimekten daha küçük boyutta başlanır, ya-
vaş yavaş iri fındık büyüklüğüne çıkartılır, zamanla birkaç misline 
çıkardığı halde yine de afyonla yeterince keyiflenemediği için içine “ak 
sülümen” olarak nitelenen bir zehir karıştıran tiryakîler görülürdü9. 

Osmanlı Devleti’nde, tıpkı İslam hukukunda olduğu gibi, uyuş-
turucu maddelerin hukukî nitelendirmesinde bir fikir birliği yoktu. 
Bir grup ulema, afyonun dinî kurallar uyarınca yasaklanması gerek-
tiğini savunuyor, diğer bir grup ulema ise afyon kullanımının dine 
karşı suç teşkil etmeyeceği görüşünü ileri sürüyordu. Ancak halk 
arasında afyon kullanımının yaygınlığı, IV. Murat’a kadar, Osmanlı 
hükümdarlarının bu konuda açık bir tavır almalarını engellemişti10. 
                                                            
7  Bu tarikatın, aslında İsmaili tarikatının bir kolu olarak 9. yüzyılda ortaya çıktığı 

ancak Hasan Sabbah’ın öncülüğünde Kuzey İran’da otonom bir bölge oluştura-
rak, kendi dünya görüşlerini yaşama geçirmek amacıyla, etraflarındaki tüm güç 
odaklarını hedef aldıkları belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için, Peter WILLEY, 
Alamut Kalesi- Haşhaşiler, Hasan El Sabbah ve Fedaileri, Çeviren: İlhan KAYA, 
2012, İstanbul, s. 9 vd.  

8  Ferit DEVELİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 2010, s. 1294. 
9  Yaşar KORKMAZ, Afyon Bitkisinin Osmanlı Gündelik Yaşamındaki Yeri, 

https://www.academia.edu/5858120/Afyon_bitkisinin_Osmanl%C4%B1_G%C3%
BCndelik_Ya%C5%9Fam%C4%B1ndaki_yeri, s. 7. 

10  Osmanlı’da afyonun yanı sıra esrar kullanımının da yaygın olduğunu belirtilerek, 
hatta II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim gibi bazı padişahların da esrar kullandığı 
ileri sürülmektedir. Ancak bu yöndeki bir tespiti doğrulayacak yönde sağlam ta-
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IV. Murat, fazla dozda kullanılan uyuşturucu maddenin sarhoşluk 
etkisi yarattığı gerekçesiyle, dinî kuralların gereği olarak uyuşturucu 
madde kullanımını tüm tebaasına yasakladı. Ancak IV. Murat’ın 
ölümünden sonra bu yasak da hafiflemişti. 

3. Tanzimat Sonrası Osmanlı Döneminde 

Tanzimat dönemi Osmanlı hukuk sisteminde batılı anlamda ka-
nun yapma tekniğinin geliştiği dönemi ifade eder. Bu dönemde ince-
leme konumuz yönünden öne çıkan temel düzenleme, büyük ölçüde 
1810 Napolyon Fransız Ceza Kanunu’ndan esinlenerek yürürlüğe 
konulan 1858 (hicri 1274) tarihli Osmanlı Ceza Kanunname-i Hüma-
yunu’dur11. Bu Kanunun 196. maddesine göre: 

“Sıhhat-ı umumiyeyi ihlal edecek ecza-yı murızza ve karışık meşrubat 
ve kefaletsiz semmiyat füruht edenler bir haftadan iki seneye kadar hapis 
olunur. Bir mecidiye altından yirmibeş mecidiye altıtına kadar cezayı nakdi 
alınır. Ve sattığı eşya her ne ise canibi hükümetten zabt olunur”12. 

Görüldüğü üzere 1858 Kanunu’nun bu hükmü, uyuşturucu 
maddeyle mücadele anlamında bugünkü çağdaş hukuk düzenleme-
leri ile benzer özellikler taşımakta, hapis ve para cezalarının yanı sıra, 
müsadereye de yer vermektedir. 

Tanzimat döneminde uyuşturucu maddelerle mücadele amacıyla 
ilk sivil toplum inisiyatiflerinin de başladığı görülmektedir. Nitekim 
bu alanda çalışmalar yapan ilk sivil toplum kuruluşu olarak “Cemi-
yet-i Tıbbiye-i Mülkiye” isimli bir derneğin kurulduğu ve bu derne-
ğin, esrarın tıbbî amaçlı olmaktan çok keyif amaçlı olarak kullanıldığı 
yönündeki çalışması üzerine 1872 yılında Sedaret Tezkeresi ile Hint 
keneviri ekiminin yasaklandığı görülmektedir13. 

                                                                                                                                            
rihsel kaynaklar ise ortaya konulamamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Handan YO-
KUŞ SEVÜK, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, An-
kara, 2007, s. 76. 

11  Bu Kanun hakkında ayrıntılı bilgi için Mustafa ŞENTOP, Tanzimat Dönemi Os-
manlı Ceza Hukuku, İstanbul, 2004, s. 37 vd. 

12  Ahmet GÖKÇEN, Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlar-
daki Ceza Müeyyideleri, İstanbul, 1989, s. 151. 

13  YOKUŞ SEVÜK, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, s. 77. 
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4. Cumhuriyet Döneminde 

Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni devletin kuruluş felsefesi ile 
paralel olarak girişilen en önemli faaliyetlerden birisi çağdaş batılı 
kanunların iktibas edilmesi yoluyla gerçekleştirilen “kodifikasyon” 
hareketidir. Kodifikasyon çabasının önemli bir ayağını ise 1889 İtal-
yan Zanardelli Ceza Kanunu’ndan iktibas edilerek yürürlüğe konu-
lan 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu oluşturmaktadır. 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 403 vd. maddeleri, yürürlükte 
kaldıkları 2005 yılına kadar Cumhuriyet döneminde uyuşturucu 
madde suçlarına ilişkin olarak temel düzenlemeyi oluşturmaktaydı-
lar. Bununla birlikte, cumhuriyet döneminde uyuşturucu madde suç-
ları ile yakından ilişkisi olan diğer bazı kanunlar da yürürlüğe ko-
nulmuş bulunmaktadır. Aşağıda önce bu kanunların hükümlerine 
çok kısaca değinilecek, ardından ise 765 sayılı TCK’da yer alan uyuş-
turucu madde suçlarına kısaca temas edilecektir. 

a. 765 sayılı Kanun Dışındaki Yasal Düzenlemeler 

Cumhuriyet döneminde uyuşturucu madde ticareti suçlarına 
ilişkin olarak, TCK dışındaki temel düzenlemelerden ilki 2313 sayılı 
Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’dur14. Bu Ka-
nun ile öncelikle belirli uyuşturucu madde türleri sayma esasına göre 
belirlenmiş, ardından ise bu maddelerin ithali, imali, ihracı ve satışı 
yasaklanmış ve belirli durumlarda ise Sağlık Bakanlığı’nın iznine 
bırakılmıştır15. Bu Kanun’a istinaden çıkartılan “2313 Sayılı Uyuştu-
rucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik16”te ise, bu kanun kapsamında olup da imali, itha-
li, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması, tedariki suç 
teşkil eden uyuşturucu madde ve müstahzarlardan gerek analiz için, 
gerekse hükmün kesinleşmesine kadar saklanmak üzere örnek alın-

                                                            
14  Resmî Gazete, T: 24.06.1933, Sy: 2435. 
15  Özkan ÖZMEN, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Bahçeşehir Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul, 2009, s. 38. 

16  Resmî Gazete, T: 21.11.1982, Sy: 17875. 
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ması, tahlil için gönderilmesi, uyuşturucu maddenin zaptı ve imhası, 
uyuşturucu madde örneğinin hükmün kesinleşmesine kadar saklan-
ması, imhada hazır bulunacak heyetin kuruluşu, imhanın ne şekilde 
yapılacağı ve teslim usulü ile ilgili hususlar düzenlenmiştir. 

Yine uyuşturucu madde ticareti suçlarıyla doğrudan ilişkili ve 
daha yakın tarihli diğer bir Kanun ise, 3298 sayılı Uyuşturucu Mad-
delerle İlgili Kanun17‘dur. Bu Kanun ile yine sayma esasına gore belir-
li uyuşturucu madde türleri (haşhaş kapsülleri ile, ham afyon, tıbbi 
afyon ve morfin evsafını haiz afyon alkaloidleri, tuzları, esterleri ve 
eterleri; koka yaprağı ve bunun alkaloidleri, tuzları, esterleri ve eter-
leri) belirlenmiş ve bu uyuşturucu maddelerin alımı, satımı, imali ve 
ihracı ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu’nun denetimine bırakılmış-
tır18. Bunun yanı sıra, yine Kanun’da, haşhaş ekilecek yerlerin tespiti-
ne ve izin belgesi alma zorunluluğuna ilişkin esaslar tespit edilmiştir. 
3298 sayılı Kanun’un 3. maddesi, uyuşturucu madde ticareti suçları 
yönünden özellik arz eder. Çünkü bu hüküm ile ham afyon, hazır-
lanmış afyon, tıbbî afyon ve bunların müstahzarlarının Türk Ceza 
Kanunu uygulamasında “uyuşturucu madde” sayılacakları açıkça 
ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra, izin belgesi almaksızın ham haşhaş 
ekimi yapılması ve izin belgesine aykırı haşhaş ekimi suçları düzen-
lenmiştir. Bu Kanun’a istinaden çıkartılan “Haşhaşın Ekimi Kontrolü, 
Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, 
İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik”19te ise, haşhaş maddesinin 
ekimi, kontrolü, toplanması, satın alınması, bundan uyuşturucu 
madde imali, değerlendirilmesi, satılması, ihraç edilmesi, uyuşturucu 
madde ithali ve ilgili diğer hususlar detaylı bir şekilde gösterilmiştir. 

b. 765 sayılı Türk Ceza Kanununda Düzenlemeler 

765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uyuşturucu madde ticareti suç-
larına ilişkin 403 ve 404. maddeleri bu Kanun’un yürürlükte olduğu 
1926-2005 arası yaklaşık 80 yıllık süre boyunca, bu alandaki temel 
düzenlemeler olarak uygulanmıştır. 

                                                            
17  Resmî Gazete, T: 19.06.1986, Sy: 19139. 
18  ÖZMEN, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, s. 40. 
19  Resmî Gazete, T: 04.05.1988, Sy: 19804. 
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765 sayılı TCK’nın 403. maddesinin 1926 yılında yürürlüğe giren 
orijinal şeklinde uyuşturucu maddelerin nelerden ibaret olduğuna 
ilişkin sayma esasına yer verilmiş ve uyuşturucu maddelerin her biri 
sayılmış idi. Ancak 1941 yılında gerçekleştirilen 4055 sayılı Kanun 
değişikliği ile sayma yöntemi terkedilmiş ve bunun yerine “uyuştu-
rucu madde” kavramı ilk kez mevzuata girmiştir20. 765 sayılı 
TCK’nın 403. maddesi son olarak 1991 yılında 3756 sayılı Kanun ile 
değişikliğe uğramış olup, bu değişiklik sonrasında nihaî olarak şu 
şekilde düzenlenmişti: 

“1. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal 
veya ithal edenlere on yıldan yirmi yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu 
maddenin her gram ve küsuru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

2.1 numaralı fıkrada yazılı maddeleri ihraç edenlere, altı yıldan oniki yı-
la kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram ve küsuru için ellibin 
lira ağır para cezası verilir. 

3. Uyuşturucu maddeleri imal veya ithal ettikten sonra ihraç edenler 
hakkında 1 numaralı fıkrada gösterilen cezalara da ayrıca hükmolunur. 

4. Böylece ihraç edilmiş maddeler dolayısıyla yabancı memlekette hük-
medilmiş ve çekilmiş veya yabancı ülkede çekilmemiş olmakla beraber Türki-
ye de infazı kabil cezalar çekildikleri takdirde, ihraç sebebiyle hükmedilecek 
cezadan indirilir. 

5. Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak satanlara 
veya satışa arz edenlere veya satın alanlara veya yanında yahut başka bir 
yerde bulunduranlara veya bu maddeleri parasız devredenlere yahut bu su-
retle devralanlara veya sevk veya nakledenlere veya bunların alınıp satılma-
sına veya devrine veya ne suretle olursa olsun tedarik edilmesine aracı olan-
lara dört yıldan on yıla kadar ağır hapis ve uyuşturucu maddenin her gram 
ve küsuru için ellibin lira ağır para cezası verilir. 

6. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen uyuşturucu madde eroin, kokain, baz 
morfin, morfin ise, fail hakkında verilecek ceza bir katı oranında artırılır. 

7. Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, teşekkül oluşturanlar ile 
idare edenler veya bu teşekküle dahil bulunanlar tarafından işlenmesi halin-
de, verilecek ceza ayrıca yarı oranında artırılır. 
                                                            
20  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 62. 
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8. Bu maddede yazılı suçlar, bunları meslek, sanat veya geçim vasıtası ha-
line getirenler ile aralarında teşekkül olmaksızın birden ziyade kimse tarafın-
dan toplu olarak işlenirse, hükmolunacak cezalar üçtebir oranında artırılır. 

9. Onsekiz yaşını bitirmeyen küçükleri veya ceza ehliyetini sahip bu-
lunmayanları bu maddede yazılı suçları işlemekte kullanan kimseler hakkın-
da, fiil için tertip olunacak ceza altıdabiri oranında artırılarak hükmolunur. 

10. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemek maksadı ile teşekkül 
oluşturanlar ile bunları idare edenlere veya bunlara dahil olanlara beş yıldan 
on yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

11. Birden ziyade kimsenin bu suçları işlemek için önceden anlaşmaları 
teşekkül sayılır. 

12. Uyuşturucu maddeleri sahte reçete ile alanlara bir yıldan üç yıla 
kadar hapis ve birmilyon liradan beşmilyon liraya kadar ağır para cezası 
verilir”. 

765 sayılı TCK’nın uyuşturucu madde kullanımına ilişkin 404. 
maddesinde ise, 1941 yılında 4055 sayılı Kanun ile getirilen bazı yapı-
sal değişikliklerin ardından, sonraki yıllarda uyuşturucu kullanıma 
ilişkin değişen koşulların ve ortaya çıkan ve daha ileri ve kapsayıcı 
bir yasal düzenlemeye olan gereksinimin yarattığı toplumsal baskının 
bir sonucu olarak 1953 tarihli ve 6123 sayılı ve 1991 tarih ve 3756 sayı-
lı Kanunlar ile de çeşitli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu değişik-
liklerden sonra 765 sayılı TCK’nın 404. maddesinin nihaî hali şu şe-
kilde düzenlenmişti: 

“1. Özel bir yer sağlayarak veya başka suretle bir kimsenin uyuşturucu 
madde kullanmasını kolaylaştıranlar ile bu maddeleri onsekiz yaşını bitir-
meyen küçüklere veya aklen malullere veya müptela olan kişilere verenler 
hakkında 403 üncü maddenin 5 ve 6 numaralı fıkralarında yazılı cezalar 
altıdabiri oranında artırılarak hükmolunur. 

2. Uyuşturucu maddeleri kullananlar ile bu maksatla yanında bulun-
duranlara, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir. 

3. Uyuşturucu madde kullanan kimse, hakkında herhangi bir tahkikata 
girişilmeden resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini isteyecek olur-
sa, kullanma fiilinden dolayı hakkında kovuşturma yapılmaz. 
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4. Uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı iptila derece-
sinde ise, salahı tıbben anlaşılıncaya kadar bir hastanede muhafaza ve teda-
visine hükmolunur. Bu kimselerin hastanede muhafaza ve tedavilerine, yet-
kili mahkemece tahkikatın her safhasında da karar verilebilir”. 

II- 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA UYUŞTURUCU VE UYARICI 
MADDE TİCARETİYLE MÜCADELE (TCK md. 188) 

A. TCK md. 188 ile Korunan Hukukî Yarara İlişkin Genel Açıklamalar 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarının düzenlendiği 
TCK md. 188, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2. Kitabının “Kamu 
Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı 3. Bölümünde yer almaktadır. Öğreti-
de, bu suç tipinin kamu sağlığına karşı suçlar arasında düzenlenme-
sinin gerekçesi olarak farklı görüşlerin ortaya konulduğu görülmek-
tedir. Nitekim bir görüşe göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti 
suçlarının kamu sağlığına karşı işlenen bir suç olarak görülmesinin 
nedeni, mağdurlarının belirsiz olmasıdır21. Buna karşın, diğer bir gö-
rüş ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarının TCK’da 
kamunun sağlığına karşı işlenen suç tiplerinin içinde yer almasının 
nedenini toplumdaki mağdurların belirsiz olması olgusundan ziyade; 
uyuşturucu madde ticaretinin uluslararası boyut taşıması ve toplumu 
oluşturan bireylerin ve gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden ve top-
lumda uyuşturucu salgını olarak değerlendirilebilecek nitelikte etki 
bırakan bir yasadışı faaliyet olmasına bağlamaktadır22. Bu nedenle, 
bu suçlar ile korunan hukuksal yarar, uyuşturucu kullanımının şah-
sın sağlığını tehdit etmesi ve sosyolojik olarak toplumun önce sağlık 
sorunlarından başlayarak iktisadi, sosyal ve ahlaki çöküntüye uğra-
ma tehlikesinden korunmasıdır23. 

Kanımızca da, uyuşturucu madde ticaretinin kamu sağlığı yö-
nünden yarattığı tehlikeyi, meselenin ekonomik ve sosyal boyutla-
                                                            
21  Ali PARLAR-Muzaffer HATİPOĞLU, Türk Ceza Kanunu Yorumu, Ankara, 

2007, s. 1398. 
22  Arzu TUNCER, Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti Suçları, İstanbul Kültür 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul, 2011, s. 61. 

23  TUNCER, Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti Suçları, s. 61. 
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rından bağımsız düşünmek mümkün değildir. Uyuşturucu madde 
ticaretiyle iştigal eden kişiler, bu maddelere bağımlı olan belirsiz sa-
yıda kişinin içinde bulundukları acziyet ve çaresizliği sömürerek çok 
büyük miktarlarda haksız kazanç sağlamaktadırlar. Ancak, bu ticaret 
bir yandan tacirlere haksız kazanç sağlarken, diğer yandan da gide-
rek uyuşturucu maddeye ulaşmayı kolaylaştırarak, toplumda yaşa-
yan daha fazla kişinin bu sömürü çarkının mağduru olmasına yol 
açmaktadır. Uyuşturucu madde ticaretiyle ortaya çıkan bu arz-talep 
sarmalı, bir yandan devletin bu suçluluk türüyle etkin bir biçimde 
mücadele edebilmesini zorlaştırırken; diğer yandan toplumda gide-
rek artan uyuşturucu madde bağımlılarının tespit ve tedavileri son 
derece zahmetli ve masraflı bir kamusal mücadeleyi zorunlu kılmak-
tadır. Ayrıca bu süreçte, uyuşturucu madde bağımlılarının gerek 
kendileri gerek aileleri ve sosyal çevreleri açısından yarattıkları tüm 
olumsuz travmaların da, toplum düzeni açısından büyük bir tehdit 
yarattığının altını çizmek gerekir. 

Ancak tüm bunların yanında ifade etmek gerekir ki, uyuşturucu 
madde ticaretinin salt kamu sağlığına karşı suçlar olarak değerlendi-
rilmesi bugün çağdaş ceza hukuku öğretisinde güncelliğini giderek 
yitiren bir düşünce tarzıdır24. Gerçekten, uyuşturucu madde ticareti-
nin küresel ölçekte yaygınlığının giderek artması (Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suç Birimi’nin 2009 yılında yaptığı araştırmada dünya 
genelinde uyuşturucu madde kullanıcılarının sayısının 250 milyona 
kadar ulaştığı ifade edilmektedir.) ile paralel olarak uyuşturucu 
madde ticareti dünya üzerinde en önemli yasadışı gelir kaynağı ola-
rak ortaya çıkmaktadır ve bu gelirin çok büyük bir bölümü terör ör-
gütleri ve mafya oluşumları gibi organize suç örgütlerine aktarılmak-
tadır. Bu nedenle, uyuşturucu madde ticaretinin bugün gelinen nok-
tada artık diğer sınır aşan suçluluk türleri gibi (insan ticareti veya 
uluslararası terörizm gibi) insanlığa karşı işlenen bir suç olduğu ka-
bul edilmektedir25. 

                                                            
24  Durmuş TEZCAN-M. Ruhan ERDEM-R. Murat ÖNOK, Teorik ve Pratik, Ceza 

Özel Hukuku, 6. Bası, Ankara, 2008, s. 562. 
25  Neil BOISTER, An Introduction to Transnational Criminal Law, Oxford 

University Press, 2012, s. 9-10 ve ayrıca bkz. s. 50 vd. 
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Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin diğer bir yansıması ise 
yaşam hakkı ve vücut bütünlüğü hakkı üzerinde meydana getirdiği 
zararlardır. Çünkü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı özellikle 
bir bağımlılığa dönüştükten sonraki süreçte, kişinin bedensel ve ruh-
sal sağlığı üzerinde telafisi mümkün olmayan zararlara dönüşmekte 
ve bağımlı kişileri kaçınılmaz olarak doğal olmayan erken bir ölüme 
sürüklemektedir. Oysa yaşama hakkı, bireyin diğer tüm haklarını 
kullanabilmesi için bulunması gereken ilk ve en önemli haktır26. Za-
ten bu nedenle, ulusal üstü insan hakları belgelerinde ilk sırada gü-
vence altına alınır. Yaşama hakkı, ceza hukuku tarafından da öncelik-
li şekilde korunur ve yaşama hakkını ihlal edenler ceza kanunlarında 
en ağır şekilde cezalandırılırlar. Çünkü yaşama hakkı, salt bireysel 
değil, aynı zamanda toplumsal bir yarardır. Bir toplumun varlığını 
sürdürebilmesi ve bir toplum düzeninden söz edebilmek için, önce-
likle o toplumu oluşturan bireylerin yaşama haklarının devlet tara-
fından güvence altına alındığına ilişkin sarsılmaz bir güven duygu-
suna sahip olmaları gerekir. Yaşama hakkının korunduğuna ilişkin 
bu güven duygusunun korunabilmesi ise yaşama hakkına yönelen 
saldırıların ceza hukuku düzeni tarafından etkin ve ağır bir şekilde 
cezalandırılmasına bağlıdır. 

Nihayet, kişinin vücut bütünlüğüne yönelen ve bu anlamda ge-
rek bedensel gerekse ruhsal sağlığına ilişkin tehdit oluşturan fiiller 
de, ceza kanunu tarafından yaptırım ile karşılanmış ve bu şekilde 
bireylerin vücut bütünlüğü hakkı da, korunan bir hukuksal yarar 
olarak benimsenmiştir. 

B. TCK md. 188’de Düzenlenen Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti 
Suçları 

1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 
İmal, İthal veya İhracı (TCK md. 188/1) 

Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imali, ithali veya ihracı suçu-
nun temel şekli TCK md. 188’de şu şekilde düzenlenmiştir: 

                                                            
26  Nur CENTEL-Hamide ZAFER-Özlem ÇAKMUT, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, 

İstanbul, 2007, s. 23.  
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“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya hukuka aykırı ola-
rak imal, ithal veya ihraç eden kişi yirmi yıldan otuz yıla27 kadar ve yirmibin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır”. 

Görüldüğü üzere bu suçun tipe uygun olarak nitelendirilebilmesi 
için fail veya failler tarafından ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ithal veya ihracının yapılması 
gerekir. Bu açıdan, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal 
veya ihracı yapılan madde, bir uyuşturucu veya uyarıcı madde değil 
de sözgelimi bir zehirli madde ise, bu takdirde bu suçun tipiklik un-
suru gerçekleşmeyeceği için, bu tarz bir fiil TCK md. 188/1’i değil, 
ancak “zehirli madde imal ve ticareti”ne ilişkin TCK md. 193’ü ihlal 
edecektir. Benzer şekilde, burada suçun maddî konusu oluşturan 
madde bir ilaç özelliğine sahip bir madde ise bu durumda “kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya sat-
ma” suçuna ilişkin TCK md. 187 hükmünün uygulanması gündeme 
gelebilir. 

Suçun maddî unsuru yönünden, TCK md. 188/1’de düzenlenen 
suç tipi bir seçimlik hareketli suç tipidir. Diğer bir ifadeyle, bu suçun 
oluşması için, kanunî tanımda yer alan imal, ithal veya ihraç şeklin-
deki seçimlik hareketlerden bir tanesinin gerçekleştirilmiş olması 
yeterlidir. Bu seçimlik hareketlerden ne anlaşılması gerektiğini ise 
kısaca şu şekilde açıklayabiliriz: 

İmal, sözlük anlamı itibarıyla bir hammaddeyi işleyip mal üret-
me, yapım anlamına gelir28. TCK md. 188/1’deki imal ise uyuşturucu 
veya uyarıcı madde içeren doğal bitkilerin teknik ve kimyasal bir 
süreçten geçirilmesi sonucu içlerindeki uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin ayrıştırılarak elde edilmesi anlamını taşır29. Bu açıdan öğ-
                                                            
27  TCK md. 188/1’in orijinal şeklinde bu suçun yaptırımı “on yıldan az olmamak 

üzere” şeklinde düzenlenmiş iken, 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun değişik-
liği (md. 66) ile, bu suçun yaptırımı yirmi yıldan otuz yıla kadar şeklinde arttırıl-
mıştır. (Resmî Gazete, T:28.06.2014, Sy: 29044).  

28  Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük. 
29  Öğretideki imal tanımları için bkz. Yılmaz GÜNAL, Uyuşturucu Madde Suçla-

rı, Ankara, 1976, s. 87. TEZCAN-ERDEM-ÖNOK, Ceza Hukuku Özel Hüküm-
ler, s. 565.  
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retide, uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren doğal bitkilerin ekilmesi 
suretiyle gerçekleşen tarım yoluyla yetiştirmenin, imal kavramı içeri-
sinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu tartışmalıdır. 
Bir görüşe göre, tarım yoluyla yetiştirme de imal kavramı içerisinde 
değerlendirilmelidir, çünkü TCK md. 188/1’deki seçimlik hareketler, 
ülke içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddenin miktar ve çeşitliliğini 
artıran hareketlerdir. Bu nedenle, bu maddelere ilişkin miktar ve çe-
şitlilik artışıyla daha iyi mücadele edebilmek için, sadece fabrikasyon 
şekilde laboratuvarda gerçekleşen üretimi değil, ancak her ne şekilde 
olursa olsun kullanıma elverişli hale getirmeyi imal olarak kabul et-
mek gerekir30. Buna karşın bizim de katıldığımız diğer görüşe göre 
ise, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadeleye ilişkin Türk huku-
kundaki mevcut yasal düzenlemeler, bu yönde bir kabule olanak sağ-
lamamaktadır. Çünkü yukarıda değindiğimiz üzere, mevzuatımızda 
uyuşturucu veya uyarıcı madde içeren haşhaş vb. bitkilerin ekimi 
usulü, bu ekime getirilen sınırlama ve yasaklamalar başka kanunlar 
ile düzenlenmiş ve yaptırıma bağlanmıştır. TCK md. 188/1’deki imal 
ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde içeren doğal bitkilerin tarımını 
değil ancak tarımı yapılmış olan bu bitkilerin fabrikasyon birtakım 
teknik usullerin kullanılması suretiyle ayrıştırılarak, uyuşturucu veya 
uyarıcı maddeye dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bu nedenle, söz 
konusu bitkilerin tarım yoluyla yetiştirilmesi, toplanması, saklanma-
sı, depolanması işlemleri, TCK md. 188/1 kapsamında değerlendiri-
lemez31. 

İthal sözlük anlamı olarak, içine alma, bir ülkeye başka ülkeler-
den mal getirme veya satın alma ya da başka ülkelerden alınan mal 
anlamını taşır32. TCK md. 188/1 anlamında ithal etmek ise herhangi 
bir uyuşturucu veya uyarıcı maddenin yurtdışından Türkiye Cumhu-
riyeti’nin siyasal sınırları içerisine sokulması demektir33. Uyuşturucu 
                                                            
30  Sahir ERMAN-Çetin ÖZEK, Ceza Hukuku Özel Bölüm-Kamunun Selâmetine 

Karşı İşlenen Suçlar (TCK md. 369-413), İstanbul, 1995, s. 263 
31  YOKUŞ SEVÜK, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, s. 

138; Erhan GÜNAY, Uygulamalı Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili 
Mevzuat, Ankara, 2007, s. 57.  

32  Türk Dil Kurumu, Türkçe Büyük Sözlük. 
33  GÜNAL, Uyuşturucu Madde Suçları, S. 90. 
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veya uyarıcı madde, tanınan yasal istisnalar kapsamında kanunlara 
uygun olarak yurda sokulmuşsa, bu durumda artık ithal etme seçim-
lik hareketi oluşmaz34. İthal etme, ülkeye yasal yollardan girişin ya-
pıldığı bir gümrük kapısından gerçekleştirilebileceği gibi, ülkenin 
kara, deniz veya hava sınırlarının herhangi bir yerinden yasadışı bir 
giriş şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu açıdan, incelediğimiz seçimlik 
hareketin oluşması yönünden, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
nerede üretilmiş olduğu hususu önem taşımaz. Eğer uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin hedef ülkesi Türkiye değilse ve Türkiye yalnızca 
hedef ülkeye giderken geçilmesi gereken bir güzergâh ise, bu durum-
da “transit yoluyla geçiş” söz konusu olur. Belirtelim ki, uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin Türkiye’ye ithali değil ancak Türkiye’den 
transit geçişi söz konusuysa, bu durumda TCK md. 188/1’deki ithal 
etme seçimlik hareketi değil ancak TCK md. 188/3’deki “nakil” hare-
ketinin varlığından söz etmek gerekir. Yine, failin yurtdışından Türki-
ye’ye soktuğu uyuşturucu veya uyarıcı maddenin, miktar itibarıyla 
ticareti yapılmak için değil ancak kişisel kullanım amacıyla getirildiği 
anlaşılırsa, artık TCK md. 188/1’deki ithal etme seçimlik hareketinden 
değil; ancak TCK md. 191 uyarınca uyuşturucu madde kullanımı su-
çunun oluştuğundan söz etmek gerekir. 

İhraç kavramı, sözlük anlamı olarak, çıkarma, dışarıya atma, 
yurtdışına mal satma anlamına gelir. TCK md. 188/1 anlamındaki ih-
raç etme ise, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ruhsatsız veya ruhsa-
ta aykırı olarak yurtdışına satılmasıdır35. Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde yasal şekilde gümrük kapılarından yurtdışına çıkartılabileceği 
gibi, ülkenin kara, deniz ve hava sınırlarından birinden yasa dışı bir 
biçimde de yurtdışına çıkartılabilir. TCK md. 188/1’deki ihraç şeklin-
deki seçimlik hareketin bazen imal şeklindeki seçimlik hareketle bir-
likte işlenmesi söz konusu olabilir. Diğer bir ifadeyle, aynı fail ya da 
failler, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi Türkiye’de fabrikasyon yön-
temlerle imal ettikten sonra, bu maddeleri yasadışı bir biçimde yurtdı-
şına çıkartabilirler. Bu durumda, iki seçimlik hareket de oluşmuş ol-
makla birlikte, iki ayrı suç meydana gelmez. Fail veya failler tek bir 

                                                            
34  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 128. 
35  Doğan SOYASLAN, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2006, s. 389. 
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TCK md. 188/1 ihlalinden sorumlu olurlar. Bununla beraber, suçu 
işlerken iki farklı seçimlik hareketi birlikte gerçekleştirdikleri için TCK 
md. 61 uyarınca temel ceza belirlenirken mahkeme bu durumu gözetir 
ve alt sınırdan ayrılarak hüküm kurmak yoluna gidebilir. 

Suçun manevi unsuru yönünden, TCK md. 188/1’de yer alan 
uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak imali, ithali veya ihracı suçu ancak kasten işlenebilen bir suç-
tur. Diğer bir ifadeyle, failin suçun kanuni tanımındaki unsurları bile-
rek ve isteyerek gerçekleştirmiş olması aranır. Öğretide, bu suçun 
olası kastla da işlenebileceği ileri sürülmektedir. Sözgelimi, kimyager 
olarak çalıştığı fabrikanın uyuşturucu madde üretme konusunda bir 
ruhsatı olmadığını öngörmesine rağmen yine de fabrikanın kendisine 
sağladığı ekonomik imkânlardan vazgeçmediği için uyuşturucu üre-
timine devam eden kimyagerin, olası kastla hareket ettiğinden söz 
edilebilir. Buna karşın, aynı kimyagerin sözgelimi kendisine fabrika 
sahibi tarafından sahte bir uyuşturucu üretim ruhsatının gösterilmiş 
olması nedeniyle üretime devam etmiş olması durumunda, hukuka 
uygunluk nedeninin maddi koşullarının varlığında hataya düşmesi 
söz konusudur ve bu hatasının kaçınılmaz olarak kabul görmesi du-
rumunda, TCK md. 30/3 uyarınca, kaçınılmaz hatasından yararlana-
caktır36. 

Bu örnekle bağlantılı şekilde, hukuka aykırılık unsurunun gerçek-
leşmesi için, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ithal veya ihracının 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak gerçekleştirilmiş olması aranır. Bu 
durumda, her somut olayda uyuşturucu madde üzerinde tasarrufta 
bulunma yetkisinin bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Uyuşturu-
cu madde üzerinde tasarrufta bulunma ve ticaretini yapma yetkisi 
öncelikle, tıbbî ve bilimsel maksatlarla ortaya çıkar. Türkiye’de bu gibi 
maksatların varlığı halinde uyuşturucu madde üzerinde imal, ithal 
veya ihraç şeklindeki seçimlik hareketlerin gerçekleştirilmesine izin 
verme yetkisi bir lisans sistemi çerçevesinde Toprak Mahsulleri Ofi-
si’ne tanınmış bir yetkidir. Bu konuda yasal çerçeveye ilişkin ilk dü-
zenleme olarak 3298 sayılı Uyuşturucu Maddeler Hakkında Kanun ele 
alınmalıdır. Bu Kanun’un 3. maddesi, haşhaşın imali, ithali ve ihracıy-
                                                            
36  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 142. 
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la ilgili genel çerçeveyi çizmektedir. Bu Kanun’a bağlı olarak çıkartılan 
“Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, 
Satın alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik37“ ise 
uyuşturucu ve uyarıcı madde elde edilmesinde kullanılan temel doğal 
bitki olan haşhaş üzerinde ruhsatlı bir biçimde tasarrufta bulunmaya 
ilişkin esasları kapsamlı şekilde düzenlemektedir. Bu konuda önem 
taşıyan bir diğer önemli yasal düzenlemeyi ise Sağlık Bakanlığı tara-
fından çıkartılmış olan “Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında 
Yönetmelik38“ oluşturmaktadır. Bu Yönetmelikte de, yasadışı uyuştu-
rucu veya psikotrop madde imalinde kullanılan veya kullanılması 
olasılığı bulunan kimyasal maddelerin yasal ticaretlerine ve yasal ola-
rak kullanımının denetlenmesi maksadıyla uygulanan tedbirlere iliş-
kin esaslar ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir39. 

Suçun özel oluşum biçimleri yönünden öncelikle, suça teşebbüs 
yönünden bu suçu oluşturan her bir seçimlik hareketi kısaca irdele-
mek gerekir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali şeklindeki 
seçimlik hareket yönünden, imal işleminin yapılmasıyla suç tamam-
lanmış olur. Bu açıdan bu maddelerin imali için gerekli laboratuvarın 
kurulmuş olması, imalde kullanılacak doğal bitkilerin ve kimyasalla-
rın hazırlanmış olması gibi hareketler, doğrudan doğruya icraya baş-
lama kapsamındadır ve TCK md. 188/1’e teşebbüs gerçekleşmiştir. 
Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ithali ise, suç konusu olan mad-
delerin yurda sokulması ile gerçekleşir. Bu açıdan ancak failin bu 
maddeleri yurda sokarken yakalanması halinde teşebbüs söz konusu 
olabilir, ancak bu maddeler bir biçimde (gümrük bölgesi olan yerler-
de gümrük bölgesinden, gümrük bölgesi olmayan yerlerde ise ülkeye 
giriş yapıldığı yerden) ülkenin siyasal sınırlarından içeri girmişse 
artık suç tamamlanmıştır40. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ihracı 
                                                            
37  Resmî Gazete, T: 04.05.1988, Sy:19804. 
38  Resmî Gazete, T: 16.06.2004, Sy:25494.  
39  Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkındaki Yönetmelik md. 6-8-14. 
40  Hamide ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK 

md. 188”, İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı Sempozyumu, 2007, s. 117. Buna karşın 
Yargıtay uygulamasında ise, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ithaline teşeb-
büs kabul edilmemektedir. Yargıtay, bu konuda yurda sokulmak istenen uyuştu-
rucu veya uyarıcı maddenin gümrük görevlilerine beyandan önce mi yoksa sonra 
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ise, suç konusu maddelerin yurt dışına çıkartılması ile gerçekleşir. Bu 
açıdan da, ihracın teşebbüs halinde kalmasından söz edebilmek için, 
failin bu maddeleri yurt dışına çıkartmak üzere doğrudan doğruya 
icra hareketlerine başlamış olması gerekir. 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata ay-
kırı olarak imali, ithali veya ihracı suçu, iştirak kurumu yönünden 
özellik taşıyan bir suç tipi değildir. Diğer bir deyişle suça iştirakin her 
şeklinin uygulanabilmesi mümkündür. 

Suçların içtimaı yönünden, incelediğimiz suç tipi, seçimlik hare-
ketli bir suç olduğu için –yukarıda da değindiğimiz üzere- birden 
fazla seçimlik hareketin birlikte işlenmesi halinde, birden fazla suç 
değil, tek bir suç oluşur. Buna karşın, fail uyuşturucu veya uyarıcı 
maddeyi yurtdışından ithal ettikten sonra, yurt içinde bu maddeyi 
nakleder veya sevk ederse, bu durumda hem TCK md. 188/1’den 
hem de TCK md 188/3’den ayrı ayrı cezalandırılması gerekir. 

2. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde 
Satma, Satışa Sunma, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depola-
ma, Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma (TCK md. 188/3) 

TCK md. 188/3’e göre: 

“Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı ola-
rak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden nakleden, 
depolayan satın alan, kabul eden, bulunduran kişi on yıldan az olmamak 
üzere ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak uyuş-
turucu veya uyarıcı madde satılan veya verilen kişinin çocuk olması halinde, 
veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası onbeş yıldan az olamaz41“. 

                                                                                                                                            
mı ele geçirilmiş olduğunu esas alan bir test uygulamakta ve eğer bu maddeler, 
gümrük görevlilerine beyandan önce ele geçirilmişse TCK md. 188/3 uyarınca ta-
mamlanmış bir bulundurma, nakletme veya sevk etme suçunun; gümrük görevli-
lerine beyandan sonra ele geçirilmişse ise yine tamamlanmış bir uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin ithali suçunun söz konusu olacağını savunmaktadır. (Bkz. Yar-
gıtay 10. Ceza Dairesi, 14096/12469 sayılı Karar). Karar ve eleştirisi için bkz. BAL-
CI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 155-156, dp. 490.  

41  TCK md. 188/3’in orijinal şeklinde bu suçun yaptırımı “beş yıldan on beş yıla 
kadar” şeklinde düzenlenmiş iken, 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun değişik-
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Tipe uygunluk yönünden, TCK md. 188/3’de dikkati çeken ilk 
özellik, bu suçun oluşabilmesi için işlenmesi gereken hareket biçimle-
rinin “ülke içinde” gerçekleştirilmesi gerekliliğidir. Öğretide burada 
geçen “ülke içinde” işlenme gerekliliğinin, işlenen fiilin hukuka aykı-
rılığını ve haksızlık içeriğini etkilemeyen ancak yalnızca bu fiilin ce-
zalandırılabilmesi yönünden özellik taşıyan bir “objektif cezalandırı-
labilme şartı” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu 
tartışılmış olmakla birlikte, kanımızca bu suç açısından kanuni ta-
nımda belirlenmiş olan “ülke içinde” işlenme gerekliliği, bir objektif 
cezalandırılabilme şartı olarak değil ancak tipe uygunluk kapsamın-
da değerlendirilmesi gereken bir husustur. Ülke kavramından ne 
anlaşılması gerektiği ise TCK md. 8’de belirlenmiş olup, bu tanım 
çerçevesinde, Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, açık 
denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz veya hava 
araçlarında veya bu araçlarla, Türk deniz ve hava savaş araçlarında 
veya bu araçlarla, Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır eko-
nomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı 
işlenen tüm suçlar, “ülke içinde” işlenmiş sayılır. 

Suçun maddi unsuru yönünden, TCK md. 188/3’de oldukça ge-
niş yelpazede belirlenmiş seçimlik hareketlere yer verildiği görül-
mektedir. Gerçekten suçun kanuni tanımında, bu suçu oluşturan se-
çimlik hareketler olarak “satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk 
eden, nakleden, depolayan, satına alan, kabul eden, bulunduran” şeklindeki 
bir belirlemeyle, uyuşturucu madde ticaretine yönelik tüm hareket 
biçimleri madde kapsamına alınmak istenmiştir. Kanun koyucunun, 
ceza hukukunun temel kurallarından birisi olan “kıyas yasağı”nı ihlal 
etmeksizin, uyuşturucu madde ticaretine kaynaklık edebilecek tüm 
hareket biçimlerini kapsamak ve bu suretle bu normun etrafından 
dolaşılarak bir şekilde ticaret yapılmasını engellemek kaygısıyla, su-
çun seçimlik hareketlerinde bu denli geniş bir spektrum belirlediği 
düşüncesindeyiz. 

                                                                                                                                            
liği (md. 66) ile, bu suçun yaptırımı “on yıldan az olmamak üzere” şeklinde de-
ğiştirilmiştir. Yine, aynı değişiklikle TCK md. 188/3’ün orijinal şeklinde bulun-
mayan, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin verildiği veya satıldığı kişinin bir ço-
cuk olmasına özgü olarak uygulanan cezayı ağırlaştıran nitelikli hal maddeye ek-
lenmiş bulunmaktadır. (Resmî Gazete, T:28.06.2014, Sy: 29044).  
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Suçun kanunî tanımında yer alan seçimlik hareket biçimlerini 
çok kısaca şu şekilde açıklayabilmek mümkündür: 

Satmak, sözlük anlamı olarak, bir değer karşılığında bir malı alı-
cıya vermek anlamını taşır. TCK md. 188/3 anlamında satmak ise 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel karşılığında başkasına 
devredilmesidir. Ancak bunun için tarafların yalnızca iradelerinin 
uyuşması yetmez, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerindeki fiili 
hâkimiyetin de aralarındaki anlaşmaya uygun olarak alıcıya geçmiş 
olması gerekmektedir42. 

Satışa arz etmek açısından, öncelikle arz terimi, sözlük anlamı ola-
rak sunma, piyasaya mal sürme anlamını taşır. Buradan hareketle 
TCK md. 188/3’deki satışa arz ise uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
bir bedel karşılığında satılmak üzere ortaya konulması, hazırlanma-
sıdır. Failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satma iradesini açığa 
vuran bir harekette bulunması ile satışa arz gerçekleşir. Örneğin; 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin satışı için pazarlık yapma veya 
kapora olarak belirli bir miktar para alma gibi hareketler satışa arz 
terimi kapsamında değerlendirilir43. 

Başkalarına vermek terimindeki vermek, sözlük anlamı olarak, üze-
rinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek 
anlamına gelir. TCK md. 188/3’deki başkalarına vermek ifadesi, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde üzerindeki tasarruf yetkisinin bir karşılık 
beklemeksizin başkalarına sunulması, intikal ettirilmesidir44. Failin, 
uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bir başkasına hangi maksatla bedel-
siz olarak devrettiğinin bir önemi yoktur. Kanun koyucu, 765 sayılı 
TCK’da “parasız verme” seçimlik hareketini olduğu gibi, 5237 sayılı 
TCK’da da “başkalarına verme” seçimlik hareketini düzenleyerek, 
uyuşturucu ve uyarıcı madde sirkülasyonunun ne şekilde yapılırsa 
yapılsın engellenmesi yönünde bir irade ortaya koymuştur. 

                                                            
42  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”,  

s.109. 
43  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 109. 
44  ERMAN-ÖZEK, Ceza Hukuku Özel Bölüm, s. 275. 
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Sevk etme, sözlük anlamı olarak göndermek, götürmek işi olarak 
tanımlanmaktadır. TCK md. 188/3’deki sevk etme ise uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin bir başkası üzerinden bir yerden bir başka 
yere gönderilmesi anlamını taşımaktadır. Örneğin; uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin kargo hizmeti veren bir servis aracılığıyla bir başka 
yere gönderilmesi, sevk etme kapsamında bir fiildir. Sevk etme şek-
lindeki hareket biçimi TCK md. 188/3’ün orijinal şeklinde bulunma-
masına karşın, 29.06.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanun ile diğer seçimlik 
hareketler arasına eklenmiştir. Kanun’da bu değişikliğe gerekçe ola-
rak ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ilişkin olarak TCK 
md. 188/3 ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretiminde kullanı-
lan diğer maddelerin ticaretine ilişkin TCK md. 188/7 arasında ya-
şanması muhtemel tereddütlerin giderilmesi olarak açıklanmıştır. 
Sevk etme şeklindeki hareket biçiminin söz konusu olabilmesi için, 
sevke konu olan uyuşturucu veya uyarıcı maddenin miktar itibarıyla 
kişisel kullanım için belirlenen ölçüden daha fazla olması gerekir, 
aksi takdirde sevk etme değil ancak TCK md. 191’deki uyuşturucu 
madde kullanımı suçu söz konusu olur. Nihayet, sevk etme fiili, 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin gönderildiği veya taşındığı yere 
ulaştırılması ile tamamlanır. Bu açıdan, suça konu maddenin alıcısına 
ulaşması zorunlu değildir. 

Nakletme, sözlük anlamı olarak, nakil işini yapmak, bir yerden 
başka yere geçirmek, devretmek anlamını taşır. TCK md. 188/3’deki 
nakletme ise failin kendisine veya başkasına ait bulunan uyuşturucu 
veya uyarıcı maddeyi kişisel kullanım dışında bir amaçla bir yerden 
başka bir yere götürmesi anlamını taşır45. Nakil, her türlü araçla veya 
kişinin bedeni üzerinde gerçekleştirilebilir. Nakil süresinde icra hare-
ketleri işlenmeye devam ettiği için, nakletme halinde kesintisiz bir 
suç söz konusudur. Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin nakledilen 
kişiye (alıcıya) ulaşıp ulaşmaması veya bir bedel karşılığında yapılıp 
yapılmaması önem taşımaz. Ancak, kişinin özellikle üzerinde nakil 
halinde, naklettiği uyuşturucu veya uyarıcı madde miktarı, kişisel 
kullanım sınırları içerisindeyse, nakletme seçimlik hareketinden de-

                                                            
45  GÜNAY, Uygulamalı Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve İlgili Mevzuat, 

s. 74. 
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ğil, TCK md. 191’in varlığından söz edilebilir46. Son olarak, nakletme-
nin, TCK md. 188/1’deki uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ithal 
veya ihracı şeklindeki seçimlik hareketlerden farkı, nakletmenin ülke 
içinde gerçekleştirilmesidir. Fiilin sınır aşan bir nitelik taşıdığı haller-
de ise artık nakletme değil, TCK md. 188/1’deki seçimlik hareketler-
den birisi söz konusu olur47. 

Depolama, sözlük anlamı olarak, saklamak veya korumak amacıy-
la ambara koymak, depo etmek, biriktirmek, ambarlamak işi olarak 
tanımlanmaktadır. TCK md. 188/3 anlamında depolamak ifadesi, 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin saklanmak veya korunmak mak-
sadıyla bir yerde tutulması anlamını taşır. Depolamada, uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin değişik yerlere sevk edilmek üzere geçici ola-
rak bir yerde bekletilmesi söz konusudur. Depolar, sürekli uyuşturucu 
veya uyarıcı madde girişi ve çıkışı yapılan ve bu amaçla hazırlanmış 
olan yerlerdir48. Depolama şeklindeki seçimlik hareketin söz konusu 
olabilmesi için, failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kendi kulla-
nımı dışında, başkalarına temin etmek maksadıyla bir yerde tutuyor 
olması gerekir. Çünkü kişisel kullanım amacıyla bu madde tutuluyor-
sa, artık bu suç değil ancak TCK md. 191 hükümleri uygulanacaktır. 
Bununla birlikte, depolanan uyuşturucu maddenin başkalarına temin 
etmek için mi yoksa kişisel kullanım için mi depolanmış olduğunun 
belirlenmesinde, uygulamada bugün yapıldığı gibi, failin kastının 
madde miktarına göre belirlenmesi adil olmayan sonuçlara yol açabi-
lir. Çünkü madde bağımlısı bir kişi eline para geçtiğinde pekâlâ bir 
yıllık kullanımına yetecek miktarda uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi 
depolamış olabilir49. Bu durumda, failin kastının belirlenmesinde daha 
titiz davranılması ve salt kullanım maksadıyla uyuşturucu veya uya-
rıcı madde depolayan kişinin uyuşturucu madde ticaretinden değil 
ancak, kullanımından cezalandırılması daha doğru olacaktır. 
                                                            
46  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 110. 
47  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 179. 
48  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 110. 
49  YOKUŞ SEVÜK, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, 

s. 142. 
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Satın alma, sözlük anlamı olarak, bir nesne için belirlenen fiyatı 
ödeyerek kendine mal etmek olarak anlamını taşır. TCK md. 
188/3’deki satın alma ise uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir be-
del karşılığında başkasından devralınması anlamını taşır. Uyuşturu-
cu veya uyarıcı maddenin satın alınması, prensip olarak satın alınan 
bu maddelerden farklı pazar veya piyasalarda yeniden ve daha yük-
sek fiyat elde edilmesi ve bu suretle kâr edilmesi amacıyla gerçekleş-
tirilir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle ilgili yapılan ça-
lışmalar, denetimin sıkılığıyla paralel olarak ve uyuşturucu veya 
uyarıcı maddelerin satıldığı yere bağlı olarak fiyatları arasında çok 
büyük farklılıklar olduğunu ve özellikle suç örgütlerinin üretildiği 
ülkeden nispeten ucuza aldıkları bu maddeleri başka ülkelerde çok 
daha yüksek fiyatlara satarak büyük kazanç elde ettiklerini ortaya 
koymaktadır50. Benzer bir durum bazen aynı ülke içerisinde de orta-
ya çıkabilmektedir. Buna karşın, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
yeniden satmak değil ancak kişisel kullanım amacıyla satın alınmış 
olması durumunda, artık bu seçimlik hareket değil, ancak TCK md. 
191’deki suç oluşur51. 

Kabul etme, seçimlik hareketi yönünden, kabul sözlük anlamı ola-
rak bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma, sunulan bir şeyi, 
                                                            
50  “Tarihi İpek Yolu Uyuşturucu Yolu Oldu”, Sabah Gazetesi, 29.08.2010 
51  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 181. Öğre-

tide, satın alma şeklindeki seçimlik hareketin oluşabilmesinin ticari kazanç mak-
sadıyla yapılma koşuluna bağlı olması eleştirilmiş ve bu satın alma işleminin, de-
polama veya bulundurma gibi maksatlarla da gerçekleştirilebileceği ileri sürül-
müştür. Yusuf YAŞAR, Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, Marmara Üniversite-
si Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 2004, s. 184. 
Kanımızca yukarıda değindiğimiz gibi, kişisel kullanım amacıyla satın alması ha-
linde, incelediğimiz TCK md. 188/3’deki suç değil, TCK md. 191’deki suç oluşur. 
Bununla beraber, kişisel kullanım amacı ve failin ticari kazanç elde etme maksadı 
olmaksızın uyuşturucu maddeyi bulundurmak veya depolamak üzere satın al-
ması eşyanın tabiatına aykırıdır. Fail kişisel kullanım miktarını aşan bir biçimde 
uyuşturucu madde satın almış ise bu durumda er ya da geç bu uyuşturucu mad-
deden ticari kazanç sağlamak maksadı olmalıdır. Belki bir dönem fiyatların daha 
da artması ve benzeri gerekçelerle bu maddeyi bekletebilir, ancak eninde sonun-
da mutlaka yeniden satarak kazanç sağlamak yoluna gidecektir. Dolayısıyla izle-
nen yöntem farklı da olsa, sonuçta yine de kazanç sağlamak maksadı ortaya çıka-
cağı için, bu eleştiride savunulan görüşü paylaşmıyoruz.  
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armağanı alma anlamını taşımaktadır. TCK md. 188/3’deki kabul et-
me ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde tasarrufta bulun-
mak olanağı elde etmektir52. Alıcı konumunda bulunan kişi tarafın-
dan gerçekleştirilir ve uyuşturucu veya uyarıcı maddenin mülkiyeti-
nin veya zilyetliğinin bedelsiz olarak kendisine devredilmesiyle ta-
mamlanır. Çünkü bir bedel ödenirse, bu durumda satın alma seçimlik 
hareketi söz konusu olur. Kabul etme ani bir hareketle gerçekleşir ve 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin alıcı konumunda olan kişinin 
zilyetliğine geçmesiyle birlikte tamamlanır. Bu şekliyle, kabul etme 
hareketi teşebbüse elverişlidir53. 

Bulundurmak, sözlük anlamı olarak, var olmasını, hazır bulunma-
sını sağlamak anlamına gelmektedir. TCK md. 188/3’deki bulundur-
mak ise failin kendisine veya başkasına ait uyuşturucu veya uyarıcı 
madde üzerinde fiili egemenlik ilişkisi kurması ve bu maddeyi ruh-
satsız veya ruhsata aykırı olarak fiili veya hukukî egemenliği altında 
tutması söz konusudur54. Buna göre, failin başkalarına gereksinim 
duymaksızın dilediği zaman uyuşturucu veya uyarıcı maddeye 
ulaşma imkanının olması, bulundurma olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bulundurulması bir ke-
sintisiz suç olma özelliği gösterir. Ancak elbette, bulundurulan uyuş-
turucu veya uyarıcı maddenin miktarı itibarıyla, kişisel kullanım 
amacıyla bulundurma söz konusuysa, artık bu hüküm değil, ancak 
kişisel kullanım amacıyla bulundurmaya ilişkin TCK md. 191 uygu-
lanacaktır. 

Suçun manevî unsuru yönünden, inceleme konumuzu oluşturan 
suç tipi ancak kasten işlenebilir, bu suçun taksirle işlenebilmesi 
mümkün değildir. Bu suç tipinde kastın tespiti yönünden, her bir 
seçimlik hareketi incelerken belirttiğimiz üzere, failin belirtilen seçim-
lik hareketlerden birini veya birden fazlasını uyuşturucu ya da uyarı-
cı maddenin ticaretini yapmak için mi, yoksa ticari bir maksadı ol-
maksızın yalnızca kendi kişisel kullanım için mi gerçekleştirmiş ol-

                                                            
52  PARLAR-HATİPOĞLU, Türk Ceza Kanunu Yorumu, s. 1409. 
53  ERMAN-ÖZEK, Ceza Hukuku Özel Bölüm, s. 278. 
54  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 110.  
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duğunun belirlenmesi gerekir. Bu belirlemede kullanılan temel kri-
terse uyuşturucu veya uyarıcı maddenin miktarıdır. 

Türk hukukunda, hangi miktara kadar olan uyuşturucu veya 
uyarıcı maddenin kişisel kullanım için olduğu ve hangi miktardan 
sonra ise bu maddelerin ticaretinin yapıldığına ilişkin karine olaca-
ğına yönelik herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, bu kriterin uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesi 
uygulamaya bırakılmıştır. Ancak kanımızca, özellikle farklı yönler-
de gelişebilen ve adil olmayan sonuçlara yol açabilen böyle bir ter-
cihin yerine, bu kriterin doğrudan kanun koyucu tarafından belir-
lenmesi daha isabetli bir yöntem olacaktır. Buna karşın, bugün için 
bu kriterin tespitinde Yargıtay içtihatları belirleyici bir rol üstlen-
mektedir ve bu içtihatlarda, elde edilen uyuşturucu veya uyarıcı 
madde miktarının kişisel kullanım için yeterli olduğu sonucuna 
ulaşılırsa, TCK md. 191 uyarınca uygulama yapılmaktadır. Bu krite-
ri esas alan Yargıtay içtihatları incelendiğinde, şöyle sonuçlara ula-
şıldığı ortaya çıkmaktadır: 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin, 21.01.2010 tarih ve E: 2009/5405 – 
K: 2010/710 sayılı içtihadına göre “...Evinde ele geçen 4,92 gramdan 
ibaret esrarı kullanmak için bulundurduğunu belirten sanığın savunması-
nın aksine, sözü edilen maddenin ticaretinin yapıldığına ilişkin, her türlü 
kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, kullan-
mak için uyuşturucu madde bulundurmak suçu yerine, uyuşturucu madde 
ticareti suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı.....” olarak 
kabul edilmiştir55. 

Yine Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin, 22.01.2010 tarih ve E: 2001/229 
– K: 2010/729 sayılı içtihadında ise “...sanığın evinde ele geçirilen 25.58 
gramdan ibaret esrarı, kullanmak için bulundurduğuna ilişkin savunma-
sının aksine, X muhbirin soyut ihbarı dışında, satmak için veya başka amaç-
la bulundurduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan, kesin ve yeterli delil bu-
lunmadığı, sanığın eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulun-

                                                            
55  Ömer Yılmaz ÇAMLIBEL, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay 

Uygulaması”, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, 14-
15 Ocak 2011, Ankara, s. 390.  
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durmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması 
yasaya aykırı....” olarak nitelendirilmiştir56. 

Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin, 27.01.2010 tarih ve E: 2009/190 – 
K: 2010/1445 sayılı içtihadına göre ise, “...sanıkların birlikte seyir ha-
linde bulundukları motosiklette şüphe üzerine yapılan arama sonucu ele 
geçirilen 9,28 gramdan ibaret esrarı, kullanacaklarına ilişkin savunmala-
rının aksine, başka amaçla bulundurduklarını gösteren, kuşku sınırlarını 
aşan, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, kullanmak için 
uyuşturucu madde bulundurma yerine, uyuşturucu madde ticareti yapma 
suçundan mahkûmiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı...” olarak be-
nimsenmiştir57. 

Buna karşın, yine Yargıtay 10. Ceza Dairesi, sanığın üzerinde 
(1500 gram toz esrar elde etmeye elverişli olan) 2164 gram dişi Hint 
keneviri bitkisi yakalandığı bir vakıaya ilişkin içtihadında ise sanı-
ğın uzun süreli kişisel kullanım ihtiyacı için bulundurduğu yönün-
deki savunmasına itibar etmemiş ve ticaret maksadının varlığını ka-
bul etmiştir58. 

Yargıtay içtihatlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin mik-
tarı temel kriter olarak kullanılmakla birlikte, sanığın kastının tespiti 
noktasında uyuşturucu veya uyarıcı maddenin yakalanma şekli, bu-
lunduğu yer ve bulundurma şekli gibi hususların da dikkate alındığı 
görülmektedir. Ancak yukarıdaki içtihatlarda da vurgulandığı üzere, 
yalnızca bir soyut ihbarın varlığı uyuşturucu madde ticareti kastını 
ortaya koymak için yeterli değildir, bu itibarla ele geçirilen uyuşturu-
cu veya uyarıcı madde miktarının kişisel kullanım sınırları içerisinde 
olması ve ticaret kastını destekleyecek başka bir delilin de bulunma-
ması durumunda, “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, TCK 
md. 191 hükümlerinin uygulanması yoluna gidilmektedir59. 

                                                            
56  ÇAMLIBEL, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay Uygulaması”, 

s. 390 
57  ÇAMLIBEL, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay Uygulaması”, 

s. 391. 
58  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 188, dp. 600. 
59  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 189. 
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TCK md. 188/3’de “ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak” ibarele-
rine yer verildiğine göre –TCK md. 188/1’deki suç tipi ile paralel ola-
rak-, bu suçun da hukuka aykırılık unsurunun gerçekleşmesi, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde ticareti niteliği taşıyan fiilin ruhsatsız ve-
ya ruhsata aykırı olarak işlenmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, 
ulusal hukuk düzeni içerisinde yetkili makam tarafından uyuşturucu 
veya uyarıcı özellikteki bir maddenin ticaretine izin verilmiş ise bu 
durumda yetkili makam tarafından belirlenen sınırlar içerisinde ger-
çekleşen ticaret faaliyeti, hukuka uygun hale gelecektir. Uyuşturucu 
ve uyarıcı maddelerin bir yandan topluma verdikleri olağanüstü za-
rara karşılık, diğer yandan başta ilaç endüstrisi olmak üzere kamu 
sağlığının korunmasına yönelik farklı alanlarda bu özellikteki mad-
delere bir gereksinimin varlığı da yadsınamaz. Onun için, hukuk dü-
zenlerinde bu maddelerin ruhsata tâbi olarak ticaretine ilişkin ciddi 
bir denetim mekanizması öngörülmüş ve bu mekanizma idarî bir 
mevzuata bağlanmıştır60. Türk hukukunda da, uyuşturucu veya uya-
rıcı bir maddenin ticaretine ruhsat verilmesi -Sağlık Bakanlığı’nın 
talebi üzerine- Bakanlar Kurulu’na ait olan bir yetkidir. Bakanlar Ku-
rulu’nun ruhsata bağladığı maddeler ile ilgili olarak, ruhsat verme 
yetkisi de Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılır. Şu halde, Türk hu-
kukunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti için ruhsat almak 
için gerekli işlem ve prosedürler Sağlık Bakanlığı üzerinden yürütü-
lür ve bu prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilen ticaret faaliyeti 
de hukuka uygun bir faaliyettir61. 

Suçun özel oluşum biçimleri bakımından TCK md. 188/3 ince-
lendiğinde, ilk olarak suça teşebbüs yönünden, suç tipini oluşturan 
seçimlik hareketlerden bazıları teşebbüse elverişli iken, diğer bazıları 
açısından ise teşebbüs hükümlerinin uygulanmasının mümkün ol-
madığını ifade etmek gerekir. Bu kapsamda sözgelimi satma, naklet-
me, depolama, sevk etme veya verme gibi hareket biçimlerinde icra 

                                                            
60  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 111. 
61  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 111. Ruhsatlı olarak yapılan, hukuka uygun uyuşturucu ve uyarıcı madde tica-
reti faaliyetlerinin yürütülmesi şekli hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BALCI, 
Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 192-195. 
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hareketinin kısımlara bölünebilmesi mümkün olduğu için, bu hare-
ketler teşebbüse elverişlidir. Buna karşın, satışa arz etme, satın alma, 
kabul etmek ve bulundurmak şeklindeki hareket biçimleri ise teşeb-
büse elverişli değildir. 

Suça iştirak yönünden ise söz konusu suç tipinin herhangi bir 
özellik arz ettiğinden söz edilemez. Diğer bir ifadeyle, bu suça gerek 
fail gerekse şerik olarak iştirak etmek mümkündür ve suça iştirakin 
her şekli bu suç açısından uygulama alanı bulabilir. Ancak aşağıda 
değineceğimiz üzere, kanun koyucu, 18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı 
Kanun değişikliği ile bu suçun üç veya daha fazla kişi tarafından 
birlikte işlenmesini bir cezayı ağırlaştıran nitelikli hal olarak kabul 
etmiştir. 

Suçların içtimaı yönünden, TCK md. 188/1’de olduğu gibi bura-
da da, seçimlik hareketli bir suç tipi olduğu için, bu seçimlik hareket-
lerden birden fazlasının işlenmesi, suç sayısını etkilemez, ortada yine 
tek bir suç vardır; ancak bu durum temel cezanın tayininde göz 
önüne alınır. Bu hareketlerden birisi tamamlanmış, diğer teşebbüs 
halinde kalmışsa faile tamamlanmış suçun cezası verilir62. Buna kar-
şın, fail TCK md. 188/1’ deki seçimlik hareketlerden birisini işledik-
ten sonra ayrıca bu suçtaki seçimlik hareketlerden birisini işlemişse, 
iki suçtan da ayrı ayrı sorumlu olur. TCK md. 188/3’deki suç tipi 
niteliği gereği, başka suçların işlenmesi süreciyle de mantıksal bir 
bağ içerisinde olabilir. Sözgelimi, TCK md. 188/3’deki suçu işleyerek 
yüksek miktarda haksız gelir elde eden bir kişinin, illegal yoldan 
elde ettiği bu geliri legal hale getirebilmek için çeşitli işlemlere baş-
vurması halinde ayrıca, TCK md. 282 uyarınca suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama suçundan sorumlu olacaktır. Benzer 
şekilde, failin uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi bir kimsenin konu-
tuna, işyerine, aracına vs. koyduktan sonra onu ihbar etmesi halinde, 
fail hem TCK md. 188/3’den hem de TCK md. 267 uyarınca iftira 
suçundan sorumlu olacaktır63. Yine, uyuşturucu veya uyarıcı mad-
denin eczaneden sahte reçete ile alınması halinde ise, hem TCK md. 
                                                            
62  ERMAN-ÖZEK, Ceza Hukuku Özel Bölüm, s. 283-284. 
63  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 119. 
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188/3 hem de TCK md. 204 uyarınca resmî belgede sahtecilik suçu 
söz konusu olacaktır. Ancak bu durumda tek bir fiilin varlığı göz 
önüne alındığında, fikrî içtima kurallarının uygulanması gerekmek-
tedir64. 

3. TCK md. 188/1 ve 188/3’ün Ortak Cezayı Etkileyen Nitelikli Halleri 

a) Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Eroin, Kokain, Morfin, Sentetik 
Kannabinoid veya Bazmorfin Olması (TCK md. 188/4) 

Gerek TCK md. 188/1 gerekse TCK md. 188/3 açısından uygula-
ma alanı bulan bu ilk ortak cezayı ağırlaştıran nitelikli hal, suçun ko-
nusu yönünden ortaya çıkmaktadır. Buna göre, işlenen suçun konusu 
kokain, morfin, sentetik kannabinoid veya bazmorfin ise, fail hakkın-
da verilecek olan ceza yarı oranında arttırılacaktır. Belirtelim ki, bu 
sayılan maddelerden “sentetik kannabinoid”, TCK’nın orijinal şek-
linde cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren maddeler arasında sayıl-
mamıştır. Ancak gündelik hayatta “bonzai” olarak bilinen uyuşturu-
cu madde türünün son derece ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nede-
niyle, toplumsal yaşam açısından giderek daha büyük bir tehlike arz 
ettiğini göz önüne alan kanun koyucu tarafından, 27.03.2015 tarih ve 
6638 sayılı Kanun değişikliği ile bu fıkraya eklenmiştir65. 

b) Suçun, Örgütlü Suç Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK md. 188/5) 

Uyuşturucu madde ticareti yüksek gelir sağlama potansiyeli ne-
deniyle, gerek ideolojik gerekse çıkar amaçlı suç örgütlerinin en çok 
rağbet ettiği fiillerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra, uyuşturu-
cu madde ticaretinin bir organizasyon desteğiyle gerçekleştirilmesi-
nin yarattığı kolaylık, suç örgütlerini bu faaliyeti organize etmeye ve 
haksız kazanç elde etmeye yönlendirmektedir. Bu durumu göz önüne 
alan kanun koyucu, mülga 765 sayılı TCK’da olduğu gibi, 5237 sayılı 

                                                            
64  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 119. 
65  Öğretide, gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan bir diğer uyuşturucu madde türü 

olan “esrar”ın da bu fıkra kapsamına alınması gerektiği ifade edilmektedir. 
BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 205. 
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TCK’da da, uyuşturucu madde ticaretinin suç işlemek için teşkil 
edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek 
cezanın bir kat artırılacağı belirlenmiştir. 

Ancak bu hükümde de, kanun koyucu tarafından 18.06.2014 ta-
rih ve 6545 Kanun ile değişikliğe gidilerek, söz konusu fıkraya, bu 
suçların “üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde 
verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü getirilmiştir. Kanun 
koyucu bu düzenleme ile söz konusu suçların üç veya daha fazla kişi 
tarafından işlenmesini cezayı ağırlaştıran bir nitelikli hal olarak kabul 
etmek suretiyle, bu şekildeki bir iştirak ilişkisinin varlığı halinde ceza 
sorumluluğunun kapsamını ağırlaştırmak yoluna gitmiştir. Bununla 
birlikte, üç veya daha fazla kişi arasındaki iştirak ilişkisinin varlığı ile 
suç örgütü faaliyeti arasında da bir ayırım gözetmiştir. Buna göre, üç 
veya daha fazla kişinin iştiraki halinde ceza yarı oranında artırılırken, 
bir suç örgütünün faaliyeti halinde ise ceza bir kat artırılacaktır. 

c) Suçun Konusunun Üretimi Resmi Makamların İznine Veya Satışı Yetkili 
Tabip Tarafından Düzenlenen Reçeteye Bağlı Olan Ve Uyuşturucu Veya 
Uyarıcı Madde Etkisi Doğuran Her Türlü Madde Olması (TCK Md. 188/6) 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin gerek imal, ithal veya ihra-
cına ve gerekse ticaretine ilişkin olarak, resmî makamlar tarafından 
izin/ruhsat verilmiş olması halinde, bu izne/ruhsata uygun olarak 
yürütülen bir faaliyetin, hukuka uygun nedeni oluşturacağını ve bu 
itibarla bahsi geçen suçları oluşturmayacağını daha önce belirtmiştik. 
Buna karşın, kanun koyucu gerek TCK md. 188/1’deki gerekse TCK 
md. 188/3’deki suçların konusunun, “üretimi resmi makamların izni-
ne” veya “satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye” bağlı 
olmasını, cezayı yarı oranında indirebilen bir cezayı azaltan nitelikli 
hal olarak belirlemiştir. Bu hüküm, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
etkisi doğuran her türlü madde açısından geçerli kılınmıştır. Öğreti-
de, bu düzenleme idarenin düzenleyici işlemlerle suç ihdas etme ya-
sağına aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmekte ve düzenlemenin 
yürürlükten kaldırılması gerektiği savunulmaktadır66. 

                                                            
66  BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları, s. 218-219. 
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d) Suçun Sağlık Hizmetiyle Bağlantılı Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK 
md. 188/8) 

TCK md. 188/8’de, TCK md. 188/1, 188/3 ve -hemen aşağıda ince-
leyeceğimiz- 188/7’deki suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hasta bakıcı, 
sağlık hizmet veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi 
tarafından işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranında artırıl-
ması esası benimsenmiştir. 

4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Etki Doğurmamakla Birlikte, Uyuşturucu veya 
Uyarıcı Madde Üretiminde Kullanılan ve İthal veya İmali Resmi Makamların 
İznine Bağlı Olan Maddeyi Ülkeye İthal Etme, İmal Etme, Satma, Satın Alma, 
Sevk Etme, Nakletme, Depolama veya İhraç Etme Suçu (TCK Md. 188/7) 

Bu suç tipinin konusunu, uyuşturucu veya uyarıcı etki doğur-
mamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kulla-
nılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan madde-
ler teşkil etmektedir. Benzer bir suç tipi 765 sayılı TCK’da düzenlen-
memiş olup, buna karşın 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Mura-
kabesi Hakkında Kanun’un Ek. 1. maddesinde benzeri bir hükme yer 
verilmiştir. 2313 sayılı Kanun’un Ek 1. maddesinde de, 5728 sayılı 
Kanun ile değişikliğe gidilmiş ve bu hükümde sayılan maddelere 
ilişkin belirli seçimlik hareketlerin yapılması idari para cezasına bağ-
lanmıştır. TCK’nın 188. maddesinin 7. fıkrasıyla ise aynı maddeler 
yönünden uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanmak 
amacı şeklinde ayırıcı bir kriter getirilmiş ve karşılığında dört yıldan 
az olmamak üzere hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası 
belirlenmişti. Kanun koyucu, izlediği suç siyasetinin bir sonucu ola-
rak, önceki uyuşturucu madde suçlarında olduğu gibi bu suçta da 
18.06.2014 tarih ve 6545 sayılı Kanun ile yaptırımların ağırlaştırılması 
yöntemini tercih etmiş ve bu kanun değişikliği ile TCK md. 
188/7’deki suçun yaptırımını sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve 
yirmi bin güne kadar adlî para cezası olarak yeniden belirlemiştir. 

Tipe uygunluk yönünden özellik taşıyan ilk husus, bu suçun olu-
şabilmesi ancak suça konu olan maddenin uyuşturucu veya uyarıcı 
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madde üretiminde kullanılan bir madde olmasıdır. Eğer maddenin 
özellikleri böyle bir üretim faaliyetinde değerlendirilmesine elverişli 
değilse, bu suç tipi oluşmaz. Diğer yandan, suç konusu maddenin 
uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılmak ile birlikte, 
kendisinin uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmaması zorunludur. 
Ele geçirilen maddenin bu yönde bir etki doğurmaya elverişli oldu-
ğunun anlaşılması halinde, artık fiilin gerçekleşmesinde özelliklere 
göre TCK md. 188/1 veya TCK md. 188/3 hükümleri uygulanır. Aynı 
zamanda suça konu madde, ithal veya imali resmi makamların iznine 
bağlı kılınmış bir madde olmalıdır. Eğer, bir maddenin ithal veya 
imali herhangi bir resmi makamdan ruhsat alınması koşuluna bağ-
lanmamış ise, bu durumda bahse konu madde yönünden bu suç hü-
kümleri uygulanamaz. 

Suçun maddi unsuru yönünden TCK md. 188/7’de seçimlik hare-
ketli bir suç tipinin düzenlendiği görülmektedir. Kanun’a göre, uyuş-
turucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithali veya imali 
resmi makamların iznine bağlı olan bir madde hakkında ithal, imal, 
satma, satın alma, sevk etme, nakletme, depolama veya ihraç şeklinde-
ki seçimlik hareketlerden birinin yapılması ile bu suç oluşur67. 

Suçun manevi unsuru, kast şeklinde ortaya çıkar. Bu suçun tak-
sirle işlenebilmesi mümkün değildir. Şu halde fail tarafından, uyuştu-
rucu veya uyarıcı etki yaratmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarı-
cı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların 
iznine bağlı olan maddeyi, bilerek ve isteyerek ithal edilmesi, imal 
edilmesi, satılması, satın alınması, sevk edilmesi, nakledilmesi, depo-
lanması veya ihraç edilmesi halinde suçun manevi unsuru gerçekle-
şecektir68. 

Suçun özel oluşum biçimleri açısından, ilgili suça teşebbüste 
TCK md. 188/3’den farklı olarak, tüm seçimlik hareketler, icra hareke-
tinin kısımlara ayrılmasının mümkün olduğu hareket biçimleridir. Bu 
itibarla, TCK md. 188/7’deki suç tipi tüm seçimlik hareketler yönün-
                                                            
67  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 104. 
68  ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 188”, 

s. 104. 
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den teşebbüse elverişlidir. Suça iştirak yönünden ise herhangi bir 
özellik söz konusu değildir. Kişinin gerek fail gerekse şerik sıfatıyla 
bu suça iştirak edebilmesi mümkündür, iştirak hükümlerinin uygu-
lanması açısından bir sınırlama söz konusu değildir. Nihayet, suçla-
rın içtimaı yönünden, failin seçimlik bir hareketi gerçekleştirirken, 
uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran maddeler ile bu şekilde bir etki 
doğurmayan ancak uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kul-
lanılan ve ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı bulunan 
maddeler üzerinde birlikte bu hareketi gerçekleştirmişse, bu takdirde 
TCK md. 188/7’deki suçun haksızlık içeriğinin, işlenen fiilin niteliğine 
göre TCK md. 188/1 veya TCK md 188/3’ün haksızlık içeriğinde eri-
diğini ve bu bağlamda tükenen-tüketilen norm ilişkisine ilişkin kural-
lar bağlamında, bu fiilin bir bütün olarak yalnızca TCK md 188/1 ve-
ya 188/3 olarak kabul edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz69. 

5. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK 
md. 192) 

Kanun koyucunun, uyuşturucu ve uyarı madde ticaretiyle mü-
cadelede izlediği suç siyaseti gereği, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
ticareti faaliyetine bir şekilde karışmış olmak ile birlikte, artık bu faa-
liyetlere son vererek, dürüst bir hayat yaşamak isteyen; ancak bu suç-
lar için öngörülen ağır cezalar nedeniyle bu konuda adım atamayan 
bazı suç faillerinin cesaretlendirilmesi gerekmektedir. İşte, TCK md. 
192’de düzenlenmiş olan, uyuşturucu madde ticareti suçlarında “et-
kin pişmanlık” düzenlemesi, bu amaca hizmet etmek üzere ihdas 
edilmiş bir düzenlemedir. TCK md. 192/2’de failin gösterdiği pişman-
lığın (nedametin) niteliğine göre cezayı tümüyle kaldırması veya yal-
nızca azaltması söz konusu olur. Aşağıda bu ayırım çerçevesinde 
kısaca, uyuşturucu madde ticareti suçlarında etkin pişmanlık konusu 
irdelenecektir. 

                                                            
69  Aynı yönde bkz. BALCI, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti 

Suçları, s. 230-231.  
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a) Cezayı Kaldıran Etkin Pişmanlık Halleri 

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarına İşti-
rak Etmiş Olanların, Resmî Makamlar Tarafından Haber Alınmadan 
Önce İhbarda Bulunması (TCK md. 192/1) 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine ilişkin olarak TCK md. 
192/1’de düzenlenen ilk etkin pişmanlık hali, cezayı kaldıran kişisel 
bir neden olma özelliği taşır. Buna göre, bu hüküm uyarınca uygula-
ma yapılabilmesi için: 

- failin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçla-
rına iştirak etmiş olması, 

- diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber vermesi, 

- bu haber verme hareketinin, işlenen suç resmi makamlar tara-
fından haber alınmadan önce yapılması ve 

- verilen bilginin, suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuştu-
rucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması, şek-
lindeki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşulların 
tümünün gerçekleşmesi halinde, cezayı kaldıran kişisel neden 
uygulama alanı bulur ve faile ceza verilmez. 

b) Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımına İlişkin Haller (TCK md. 
192/2 – TCK md. 192/4) 

Belirtelim ki, TCK md. 192/2 ve TCK md. 192/4’de benzeri “etkin 
pişmanlık” hali, yine cezayı kaldıran kişisel birer neden olarak; ancak 
bu kez uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıcıları hakkında düzen-
lenmiştir. Buna göre, ilk olarak, TCK md. 192/2 uyarınca, kullanmak 
için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bu-
lunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu 
maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber 
vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu ya da uyarıcı 
maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmo-
lunmaz. Bunun yanı sıra, TCK md. 192/4’de, uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanan kişilere ilişkin bir etkin pişmanlık hali düzenlenmiş 
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olup, bu kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul 
etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce 
resmî makamlara başvurarak tedavi ettirilmeyi istemeleri hakkında, 
etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacakları ve kendilerine ceza 
verilmeyeceği belirtilmiştir. Şu halde, belirtilen bu iki etkin pişmanlık 
hali, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ticaretini yapan kişiler için 
değil, ancak bu maddeleri kullanan kişiler yönünden uygulama alanı 
bulacaktır. 

c) Cezayı Azaltan Etkin Pişmanlık Hali 

Haber Alındıktan Sonra İhbarda Bulunulması (TCK md. 192/3) 

TCK md. 192/3’deki etkin pişmanlık halinin, TCK md. 192/1’den 
temel farkı, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyeti resmi ma-
kamlar tarafından haber alındıktan sonra gerçekleştirilmesidir. Söz-
gelimi, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirildiği ancak sahi-
binin bilinmediği bir aşamada, bu uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
sahibinin bildirilmesi, bu kapsamda değerlendirilir70. Şu halde, bu 
etkin pişmanlık halinin uygulama alanı bulabilmesi için: 

- failin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçla-
rına iştirak etmiş olması, 

- suçun meydana çıkmasına veya fail veya diğer suç ortaklarının 
yakalanmasına hizmet veya yardım etmesi, 

- bu hizmet veya yardım hareketinin gönüllü olarak ve işlenen 
suçun resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra ya-
pılması, şeklindeki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. 

                                                            
70  YOKUŞ SEVÜK, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar, s. 

223; ZAFER, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu-TCK md. 
188”, s. 115.  
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SONUÇ 

Uyuşturucu madde ticareti modern çağdaki en önemli suçluluk 
türlerinden birisidir ve bu itibarla her ülkede ulusal hukuk düzenleri 
ceza hukuku araçlarını kullanarak, bu suçlulukla mücadele etmeye 
gayret etmektedir. Bu konuda sözgelimi, Alman hukukunda olduğu 
gibi bazı ülkelerde, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili tüm konuları tek 
bir uyuşturucu maddeler kanununda toplanırken; Türk hukukunun da 
dâhil olduğu diğer bazı ülkelerde ise uyuşturucu madde ticaretine iliş-
kin suçlar ceza kanunu içinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. 

Bu itibarla, uyuşturucu madde ticareti suçları Türk Ceza Kanu-
nu’nun 188. maddesinde düzenlenmiş ve bu suçların karşılığı olarak 
ağır ceza yaptırımları öngörülmüştür. Ancak kanun koyucu süreç 
içerisinde, izlediği suç siyasetinin gereği olarak, Kanun’da öngörül-
müş olan bu yaptırımları yeterli görmeyerek, özellikle 18.06.2014 ta-
rih ve 6545 sayılı Kanun ile bu suçların yaptırımlarına tekrar ciddi 
artırımlar yapılması yoluna gitmiştir. Oysa cezaların artırılması sure-
tiyle suçlulukla mücadele edilebileceği şeklindeki anlayış, bugün ar-
tık çağdaş ceza hukukunda terk edilmiştir. Suçlulukla mücadelede 
esas belirleyici ve caydırıcı olan, cezaların artırılması değil, aksine 
mevcut cezaların etkin ve kesin bir şekilde uygulanmasıdır. 

Bu durum, aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti faaliyetinin 
özelliklerini göz önüne alan bütünlüklü bir suç siyasetinin uygulan-
ması ile doğrudan ilişkilidir. Bu itibarla, çok boyutlu bir sorun olan 
uyuşturucu madde ticaretine yine çok katmanlı bir çözüm anlayışı ile 
yaklaşmak gerekir. Bu itibarla, uyuşturucu madde ticareti için uygun 
ve elverişli bir ortam yaratan koşulların soğukkanlı bir biçimde tahlil 
edilmesi ve bu koşulların ortadan kaldırılabilmesine yönelik olarak 
psikolojik, sosyolojik, farmasotik ve medikal tedbirlerin kararlılıkla 
uygulanması gerekir. Bu açıdan, iletişim teknolojisindeki gelişmele-
rin, söz konusu tedbirlerin kitlelere ulaştırılabilmesi ve yaygınlaştırı-
labilmesi için yarattığı imkanların da proaktif bir anlayışla değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. TCK md. 188 çerçevesinde ortaya konulan 
ceza hukuku araçları, bu şekilde birçok katmanlı bir mücadele anlayı-
şıyla bütünlüklü bir program çerçevesinde tamamlandığında, uyuş-
turucu madde ticaretiyle mücadelede çok ciddi mesafeler kat edilebi-
leceği düşüncesindeyiz. 
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YARGITAY İÇTİHATLARI IŞIĞINDA 
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE 

MÜCADELE 
 

Ar. Gör. Yeşim Yılmaz  
 

GİRİŞ 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde uyuşturucu 
veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzen-
lenmiştir. Suçun kapsamına uyuşturucu maddeler ile birlikte uyarıcı 
maddeler de alınmıştır. Söz konusu düzenleme uyarınca uyuşturucu 
ve uyarıcı maddeler ile ilgili suçlar maddenin 1., 3., 6. ve 7. maddele-
rinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

A. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata 
aykırı olarak imal, ithal veya ihraç edilmesi 

B. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata 
aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, sevk 
edilmesi, nakli, depolanması, kullanma dışında bir amaç için satın 
alınması, kabul edilmesi, bulundurulması 

C. Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tara-
fından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı 
madde etkisi doğuran her türlü maddenin imal, ithal veya ihraç 
edilmesi, ülke içinde satışı, satışa arzı, başkalarına verilmesi, sevk 
edilmesi, nakli, depolanması, kullanma dışında bir amaç için satın 
alınması, kabul edilmesi, bulundurulması 

D. Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali 
                                                            
  İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi 
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resmi makamların iznine bağlı olan maddenin ülkeye ithal edilmesi, 
imal edilmesi, satılması, satın alınması, sevk edilmesi, nakli, depo-
lanması veya ihraç edilmesi 

Bu çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçlarına ilişkin Yargıtay kararları incelenecek ve değerlendirilecek-
tir. Yargıtay’ın söz konusu suçlara ilişkin genel olarak istikrarlı uygu-
lamaları olduğunu ifade etmek gerekir. Özellikle, uyuşturucu veya 
uyarıcı madde ticareti ile kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı 
madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ve yahut uyuş-
turucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarını ayırmak bakımından 
getirdiği ölçütleri, suçun örgüt faaliyetinde işlenmesine ilişkin uygu-
lamaları ve şüpheden sanık yararlanır ilkesine ilişkin değerlendirme-
leri isabetli ve yerinde görünmekle birlikte tartışmalı kararları da 
bulunmaktadır. Maddenin uygulanmasında çok sayıda hukuki prob-
lemin ortaya çıktığı tespit edilmiş ve çalışmada olabildiğince çok sa-
yıda Yargıtay kararına yer verilmeye çalışılmış olup bu nedenle tüm 
kararların klasik karar inceleme yöntemi ile incelenmesi mümkün 
görülmemiştir. Kararların incelemesinde uygulanan yöntem; belirli 
bir konuda birden fazla karar olması ve kararlara konu uyuşmazlık-
ların benzer yönde olması durumunda söz konusu kararların aynı 
başlık altında bir arada, kararlara konu uyuşmazlıkların farklı olması 
durumunda ise ayrı meseleler olarak ayrı başlıklar altında değerlen-
dirilmesidir. Ayrıca Yargıtay uygulamasında yer bulmayan fıkra hü-
kümleri çalışma kapsamına alınmamıştır. Aşağıda ilgili Yargıtay ka-
rarları ile getirilen kriterler ve uygulamalar doktrindeki görüşler de 
dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

1. SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN NİTELİĞİNİN 
TESPİTİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 

Türk Ceza Kanununun 188. maddesinin gerekçesinde belirtildiği 
üzere, maddede uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret 
bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi 
yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilâç ve sentetiklerin kötüye kulla-
nılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın 
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sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya 
uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün 
maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir.1 

Bununla birlikte, suç konusu maddenin uyuşturucu ve uyarıcı 
madde olarak kabul edilebilmesi için 5237 sayılı TCK’nın 188. mad-
desinin 4. fıkrasında, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleş-
mesi’nin 1 ve 2 numaralı cetvellerinde, 2313 sayılı Uyuşturucu Mad-
delerin Murakabesi Hakkında Kanun’da, 3298 sayılı Uyuşturucu 
Maddelerle İlgili Kanun’da veya 2313 ve 3298 sayılı Kanunların ver-
diği yetki uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan 
uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında yer alması gerekir. 

Suçun niteliğine etki etmesi bakımından ele geçirilen bir madde-
nin uyuşturucu veya uyarıcı madde olup olmadığının tespiti son de-
rece önemlidir. Uygulamada bir uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
niteliği ve ilgili hüküm kapsamında değerlendirilip değerlendirile-
meyeceği konusunda bir duraksama yaşandığında, bu durumun bi-
lirkişi ve Adli Tıp Kurumu incelemesi yoluyla çözümlendiği görül-
mektedir. (Bkz. 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.6.) Aynı zamanda söz konusu madde-
nin uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında yer almaması nedeniyle 
uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilmesine olanak bu-
lunmadığı hallerde, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran 
bir madde olup olmadığı konusunda rapor alınması gündeme gel-
mektedir. (Bkz. 1.3. ve 1.5.) 188. maddenin 6. fıkrası uyarınca, üretimi 
resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenle-
nen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi do-
ğuran her türlü madde hakkında da 188. madde hükümleri uygula-
nacak olup bu durum hâkimin takdirine bırakılan hafifletici bir ne-
den olarak düzenlenmiştir. Zira bu durumda suç failinin fiili, diğerle-
rine nazaran daha az zararlı ve tehlikelidir.2 

                                                            
1  Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin türlerine göre sınıflandırılması ve ayrıntılı 

bilgi için bkz. Ahmet Gündel, 5237 Sayılı TCK’da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde 
Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2009, s. 14 vd.  

2  Erdener Yurtcan, Yargıtay Kararları Işığında Uyuşturucu Suçları (Kamu Sağlığına 
Karşı Suçlar), Adalet Yayınevi, Ankara, 2012, s. 20. 
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1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2013/8059 K. 2013/8200 T. 25.9.2013 

“Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 9.1.2013 tarihli 
ekspertiz raporuna göre; ele geçirilen haplardan 694 adedinin uyuşturucu 
madde içermediği, 1 adet tabletin uyuşturucu maddelerden ana etken mad-
desini ve 171 adet tabletin de uyuşturucu maddelerden phenmetrazine etken 
maddesini eser miktarlarda ihtiva ettiğinin tespit edildiği, 

Suç konusu maddelerden emanette kalanların ve Antalya Kriminal Po-
lis Laboratuvarı’nda bulunan numune maddenin. İstanbul Adli Tıp Kuru-
mu’na gönderilerek; 

a-)Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün ekspertiz ra-
porunda belirtilen uyuşturucu maddeleri içerip içermediğinin belirlenmesi, 

b-)İçeriyorsa miktarlarının saptanıp saptanamadığı, 

c-) Mevcut halleriyle bu tabletlerin bir ya da birden fazla kullanılması 
halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğurup doğurmadığı Konu-
larında rapor alınması. 

Sonucuna göre tüm deliller birlikte tartışılarak sanığın hukuki durum-
larının belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile ve yetersiz rapora dayanı-
larak hüküm kurulması.” 

1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/6585 K. 2012/13170 T. 10.7.2012 

“1- Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’nca düzenlenen 04.10.2011 ta-
rih ve KMY. 2011/5931 sayılı raporda, suç konusu 0,5 gram maddenin eroin 
içerdiği, ancak miktarı az olduğundan miktarsal analiz yapılamadığı belir-
tilmiş olduğundan, suç konusu 0,5 gram madde içindeki eroinin miktarı 
veya oranı; 

a)Belirlenmiş ise, eroin miktarı veya oranının ne olduğu, 

b)Belirlenememiş ise, bunun incelenen madde miktarının azlığından mı 
yoksa içerdiği eroin miktarının azlığından mı kaynaklandığı 

Konularında, aynı laboratuvardan ek rapor alınması, 

2- Daha sonra, eroin miktarının ele geçen madde içindeki oranı ile 2313 
sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’un 1. madde-



Yargıtay İçtihatları Işığında Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele 113 

sinde eroin (morfin ve milhleri)için öngörülen binde iki oranı karşılaştırıla-
rak sanıkların hukukî durumunun saptanması gerekirken, eksik rapora da-
yanılarak hüküm kurulması.” 

1.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/30978 K. 2012/2008 T. 29.2.2012 

“İ... Kriminal Polis Laboratuarının 02.04.2008 tarihli raporuna göre, 
sanığın evinde bulunan 140 adet tabletin “clonazepam” aktif maddesini 
içeren R... isimli ilaç olduğu, “clonazepam” isimli maddenin 5237 sayılı 
TCK’nın 188. maddesinin 4. fıkrasında, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin 
Murakabesi Hakkında Kanun’da, 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili 
Kanun’da, Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 1 ve 2 
numaralı cetvellerinde, 2313 ve 3298 sayılı Kanunların verdiği yetki uya-
rınca çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarında sayılan uyuşturucu ve uyarıcı 
maddeler arasında yer almaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde 
olarak kabul edilmesine olanak bulunmadığı dikkate alınarak, İ... Kriminal 
Polis Laboratuarının 02.04.2008 tarihli raporunda “clonazepam” aktif mad-
desini içeren R... isimli ilaç olarak belirtilen tabletin, 5237 sayılı TCK’nın 
188. maddesinin altıncı fıkrasında belirtildiği şekilde; 

a) “Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran” bir madde olup 
olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu’ndan rapor 
alınması, 

b) Üretiminin resmi makamların iznine veya satışının yetkili tabip ta-
rafından düzenlenen reçeteye bağlı olup olmadığının, Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden sorulması, 

Sonucuna göre eyleminin TCK’nın 188. maddesinin 6. fıkrasında dü-
zenlenen “uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran maddenin ticare-
tini yapma” suçunu oluşturup oluşturmadığı tartışılarak, sanığın hukuki 
durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,” 

1.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/5405 K. 2010/710 T. 21.1.2010 

“Sanığın 13.04.2007 tarihinde yakalandığında üzerinde ele geçen tü-
tünle karışık maddenin uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte bir madde olup 
olmadığına ilişkin analizin yaptırılıp yaptırılmadığı araştırılıp, yaptırılma-
dığının anlaşılması halinde bu konuda gerekli ekspertiz raporu alınarak, 
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sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerekti-
ğinin gözetilmemesi yasaya aykırı,” 

1.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/9091 K. 2008/17424 T. 24.11.2008 

“1-Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Narkotik Şubesi ile 5. İhti-
sas Kurulu’nun dosya içinde mevcut 19.03.2007 ve 16.04.2007 tarihli ra-
porlarında “Buprenorphine” içerdiği belirtilen suç konusu tabletlerin içerdi-
ği kimyasal madde itibariyle uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğurup 
doğurmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’ndan ek 
rapor alınması, 

2- Suç konusu tabletlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğu-
racağı saptandığı takdirde; Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Narko-
tik Şubesi ve 5. İhtisas Kurulu’nun raporları ile dosya açma numune alma 
kapama ve iade tutanağının birer örnekleri de eklenmek suretiyle, Sağlık 
Bakanlığı İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden, sözü edilen tabletlerin 
veya içerdiği “Buprenorphine” isimli kimyasal maddenin üretiminin izne 
tabi bulunup bulunmadığının veya satışının yetkili tabip tarafından düzen-
lenen reçeteye bağlı olup olmadığının sorulması, 

Sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tartışılıp belirlenmesi ge-
rekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı,” 

1.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2005/4951 K. 2005/8680 T. 13.7.2005 

“1412 sayılı CMUK’nun 66. (5271 sayılı CMK’nın 63.) maddesi uya-
rınca suç konusu maddenin 765 sayılı TCK’nın 403. (5237 sayılı TCK’nın 
188.) maddesi kapsamında sayılabilecek uyuşturucu madde olup olmadığı 
konusunda, uzman bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken uzman olmayan polis memurunca düzenlenen 
16.01.2001 ve 23.11.2000 tarihli yetersiz bilirkişi raporlarına dayanılarak, 
eksik araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması” 
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2. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL ETME FİİLİNE İLİŞKİN 
YARGITAY KARARLARI 

2.1. İmal Etme Sayılan ve İmal Etme Sayılmayan Fiillere İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 1. madde-
sinin n bendinde imal deyiminin, istihsal3 hariç, uyuşturucu madde 
elde edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade ettiği ve uyuştu-
rucu maddelerin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştü-
rülmesi işlemlerini kapsadığı düzenlenmiştir. 

Buna göre imal etme 3 şekilde gerçekleşir: 

“1) Başlı başına uyuşturucu veya uyarıcı madde olmayan iki ya da daha 
çok maddenin kimyasal tepkimeye sokulması sonucu, bunlardan farklı nite-
likte, merkezi sinir sistemini etkileyen ve bağımlılık yaratan bir maddenin 
elde edilmesi. 

2) Bir uyuşturucu veya uyarıcı maddenin başka bir uyuşturucu veya 
uyarıcı maddeye dönüştürülmesi. 

3) Bir uyuşturucu veya uyarıcı maddenin arıtılması.4” (Bkz. 2.1.1.) 

Yargıtay, herhangi bir kimyasal işleme tabi tutmaksızın kenevir 
bitkisinin kurutulmasını teknik bir yöntem gerektirmeyen basit bir 
işlem olarak kabul etmekte ve bu işlem maddenin kimyasal yapısında 
değişiklik getirmediğinden imal etme sayılamayacağını ifade etmek-
tedir. (Bkz. 2.1.2 ve 2.1.3.) Bununla birlikte, uyuşturucu madde üreti-
mine yarayan kenevir, haşhaş gibi bazı bitkilerin ekimi ve yetiştiril-
mesi, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Ka-
nun ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun ile ayrıca dü-
zenlenip yaptırım altına alınmıştır. 

                                                            
3  Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 1. maddesinin t bendi uya-

rınca, İstihsal deyimi: “Afyon, koka yaprağı, kenevir ve kenevir reçinesini veren bitki-
lerden bunların toplanması ameliyesini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.  

4  Ömer Yılmaz Çamlıbel, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçları ve Yargıtay Uygu-
laması”, Yargıtay Kararları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, Türk Ceza 
Hukuku Derneği, 2011, s. 382.  
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2.1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/31344 K. 2011/3680 T. 4.4.2011 

“Adli Tıp 5. İhtisas Kurulunun 25.06.2007 ve 13.06.2007 tarihli rapor-
larına göre sanıkta ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddenin “tağşiş5 
edilmiş afyon” olduğu, sanığın bahsedilen uyuşturucu maddeyi bir başka 
uyuşturucu veya uyarıcı maddeye dönüştürmediği ya da arıtmadığı, tersine 
katkı maddeleri ile etkisini azalttığı anlaşılmakla, sanığın eylemini “uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde imal etme” olarak nitelendirilemeyeceğinin, eyle-
min temin amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu-
nun ve buna göre lehe yasanın belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi”6 

2.1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 1992/5557 K. 1992/6015 T. 21.5.1992 

“Kenevir bitkisinin sapçık ve yapraklarının kurutulup ufalanarak toz 
esrar haline getirilmesi teknik yöntemi gerektirmeyen basit bir işlem olduğu 
gibi maddenin kimyasal yapısında değişiklik de sağlamadığından esrar imal 
etme sayılamaz. Sanığın eyleminin uyuşturucu maddelerden esrarı arz et-
mek olduğu gözetilmeden TCK.nın 403. maddesinin 5. bendi yerine 1. bendi 
gereğince hüküm kurulması,” 

2.1.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/20671 K. 2013/4667 T. 23.5.2013 

“Herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmaksızın hint kenevirinin ku-
rutulmasından ibaret eylemin satmak için uyuşturucu madde bulundurma 
suçunu oluşturacağı gözetilmeden, uyuşturucu madde imal etme suçundan 
hüküm kurulması yasaya aykırı” 

2.2. Uyuşturucu Maddenin İmal Edilip Edilmediğinin Belirlenmesine İlişkin 
Kararlar 

Uygulamada, ele geçirilen uyuşturucu madde ile alet ve malze-
meler dikkate alınarak uyuşturucu maddenin imal edilip edilmediği 
hususunda, Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden görüş alınması 
gerektiği kabul edilmektedir. (Bkz. 2.2.1 ve 2.2.2) 
                                                            
5  Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma bkz. http://tdk.gov.tr/ Eri-

şim Tarihi: 03.06.2015 
6  Aktaran Ali Parlar, Güleç Demirel, Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu ve Uyarı-

cı Madde Suçları, Bilge Yayınevi, Ankara, 2015, s. 153. 
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2.2.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/21741 K. 2013/4878 T. 30.05.2013 

“Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 
1-n bendinde yer alan, “İmal deyimi: İstihsal hariç, uyuşturucu madde elde 
edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade eder ve uyuşturucu maddele-
rin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini 
kapsar” şeklindeki uyuşturucu madde imal tanımı ile, sanıkların çalıştığı 
fabrikada elde edilen uyuşturucu madde içeren haplar, kimyasal maddeler, 
uyuşturucu maddenin imal edildiği iddia edilen yerde bulunan alet ve mal-
zemeler nazara alınarak sanıklar tarafından uyuşturucu madde imal edilip 
edilmediği hususunda 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu 
Kanunu’nun 7. maddesi ile kurulmuş bulunan Adli Tıp Beşinci İhtisas Ku-
rulu’ndan mütalaa alınarak, suç niteliğinin tayin ve takdiri gerektiği göze-
tilmeden ve bu konuda rapor alınmasına ilişkin 16.05.2010 tarihli ara kararı 
da yerine getirmeksizin yazılı şekilde uyuşturucu madde imal etmek suçun-
dan hüküm kurulması”7 

2.2.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/15034 K. 2007/13545 T. 02.11.2006 

“Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi’nin 1. maddesinin 
1-n bendinde yer alan, “İmal deyimi: İstihsal hariç, uyuşturucu madde elde 
edilmesini mümkün kılan bütün işlemleri ifade eder ve uyuşturucu maddele-
rin arıtılması ve diğer uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini 
kapsar” şeklindeki uyuşturucu madde imal tanımı ile, sanıktan elde edilen 
uyuşturucu madde, uyuşturucu maddenin imal edildiği iddia edilen yerin 
çevresinden elde edilen alet ve malzemeler nazara alınarak sanık tarafından 
uyuşturucu madde imal edilip edilmediği hususunda 14.04.1982 tarih ve 
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 7. maddesi ile kurulmuş bulu-
nan Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu’ndan mütalaa alınarak, suç niteliğinin 
tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde uyuşturucu madde imal 
etmek suçundan hüküm kurulması … yasaya aykırı,” 

                                                            
7  Aktaran Parlar-Demirel, s. 145.  
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2.3. İmal Edilen Uyuşturucu Maddenin Ayrıca Satılması ya da Satmak İçin 
Bulundurulması Durumuna İlişkin Kararlar 

Yargıtay uygulamasında, imal edilen uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin ayrıca satılması veya satmak için bulundurulması halinde 
tüketen-tüketilen norm ilişkisi8 gereği ayrıca uyuşturucu madde sat-
ma ya da satmak için bulundurma suçundan hüküm kurulmayacağı 
kabul edilmiştir. (Bkz. 2.3.1) Doktrinde ise haklı olarak, imal edilen 
uyuşturucu maddenin ayrıca satılması halinde, iki ayrı suçun söz 
konusu olacağı (m.188/1 ve m.188/3), zira imalden ötürü verilecek 
cezanın sonradan gerçekleştirilen satma fiilinin haksızlık içeriğini 
karşılamadığı ve bu nedenle satma eyleminin ayrıca cezalandırılma-
sının doğru olacağı ifade edilmiştir.9 

2.3.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/10792 K. 2011/58701 T. 15.12.2011 

“Tüketen-tüketilen norm ilişkisi kuralı gereğince, uyuşturucu ve uyarı-
cı madde imal eden kişinin, arada hukuken geçerli bir kesinti olmaması koşu-
luyla, imal ettiği bu maddeleri satmak için bulundurmasının ya da satması-
nın, imal dışında ayrı bir suç oluşturmayacağı, imalle ilgili fiilin, bulun-
durma ve satma fiillerini içine alıp tüketeceği; sanığın, temin ettiği uyarıcı 
niteliğindeki amfetaminden, bu maddeyi içeren tabletleri imal ederek, “uya-
rıcı madde imal etme” suçunu işlediği ve imal ettiği yerde bu tabletlerin 
                                                            
8  Görünüşte içtima halinde, suçların çokluğu görünüşte olup gerçekte olaya uygu-

lanacak tek norm bulunmaktadır. Tüketen-tüketilen norm ilişkisi de görünüşte iç-
tima şekillerinden biridir. Bir ceza normunun diğer bazı normların koruduğu hu-
kuki değerleri ortak bir şekilde korumak ve dolayısıyla bu değerlere zarar veren 
fiillere tek ceza öngörmek suretiyle diğer normları adeta tükettiği hallerde tüke-
ten-tüketilen norm ilişkisinden söz edilir. Cezalandırılmayan önceki ve sonraki 
eylemler de tüketen-tüketilen norm ilişkisine örnek gösterilebilir. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2014, s. 508 vd.; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 17. Baskı, Ankara, 2014, s. 615 vd.; Mehmet 
Emin Artuk, Ahmet Gökcen, A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hüküm-
ler, Adalet Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2013, s. 633-634.  

9  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel 
Hukuku, Seçkin Yayınevi, 11. Baskı, Ankara, 2014, s. 729.; Veli Özer Özbek, M. 
Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Türk Ceza Hukuku Özel 
Hükümler, Seçkin Yayınevi, 7. Baskı, Ankara, 2014, s. 755. 
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bulunduğu, sanık bu tabletlerden bir kısmını sattığını söylemiş ise de, imal 
ve satma arasında hukuken geçerli bir kesinti olmadığı için, ayrıca uyuştu-
rucu madde satma suçunun oluşmadığı; sanığın fiilinin bütünüyle “uyarıcı 
madde imal etme” suçunu oluşturduğu ve sadece bu suçtan mahkumiyetine 
karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında ayrıca “uyarıcı mad-
de satma” suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması”10 

3. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İTHAL ETME FİİLİNE İLİŞKİN 
YARGITAY KARARLARI 

3.1. İthal Etme Sayılan Fiillere İlişkin Kararlar 

İthal, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin yasadışı yollarla Tür-
kiye’ye getirilmesidir.11 Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Söz-
leşmesi’nin 1. maddesinin m bendinde ithal, “özel anlamıyla birlikte, 
uyuşturucu maddelerin maddeten bir memleketten diğerine veya aynı mem-
leketin bir ülkesinden diğerine nakledilmelerini ifade eder.” şeklinde tanım-
lanmıştır. İthal gümrük kapısından veya gümrük kapısı dışında ha-
vadan, denizden veya karadan belirlenen ülke sınırlarına girilmesiyle 
gerçekleşir. Gümrük kapısı olan yerlerde ülke dışından getirilen 
uyuşturucu maddenin gümrük kapılarında saklanmak veya beyan 
edilmemek suretiyle kaçak olarak ülkeye sokulması ile ithal suçu 
tamamlanmaktadır. Gümrük kapısı olmayan yerlerde ise, kara sınır-
ları bakımından ülkeye girildiği anda, hava veya deniz sınırları ba-
kımından; ülkenin hava sahasına ve karasularına girildiği anda ithal 
suçunun oluştuğunu kabul etmek gerekir. (Bkz. 3.1.1; 3.1.2. ve 3.1.3.) 

Uyuşturucu madde ithal etme suçu, kural olarak, uyuşturucu 
maddenin ülke sınırından içeri sokulması ile tamamlanır. Bununla bir-
likte, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ithal edilmesinde teşebbüsten 
bahsetmek mümkündür. Ancak Yargıtay kararlarında ifade edildiği 
üzere, suçun faili uyuşturucu maddeyi gizlemeden gümrük görevlileri-
ne kendiliğinden bildirdiği takdirde, istisna olarak, failin ithal kastının 
bulunmadığı ve eyleminin uyuşturucu madde bulundurma ve naklet-
me suçunu oluşturduğu kabul edilir. (Bkz. 3.1.4) Bu kabulün ise güm-

                                                            
10  Aktaran Parlar-Demirel, s. 151. 
11  Parlar-Demirel, s. 15.  



UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE CEZA HUKUKU ARAÇLARI YOLUYLA MÜCADELE 120 

rük kapısı olan ve olmayan yerlerde işlenen suçlar bakımından adil 
olmayan sonuçlara yol açabileceği ifade edilmiştir.12 Zira uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin ithal veya ihracının mutlaka gümrük kapısın-
dan gerçekleşmesi gerekmez. Bu çerçevede ithale teşebbüs bakımından 
failin kastına bakılmalı ve olayın bütün özellikleri değerlendirilerek 
suçun niteliği konusunda bir sonuca ulaşılmalıdır. (Bkz. 3.1.4) 

3.1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/174 K. 2006/8891 T. 29.6.2006 

“Dosya kapsamına göre; sanığın, İran’ın Bazergan şehrinde tanıştığı 
M. G. isimli şahsın, kendisinden para karşılığı suça konu uyuşturucu mad-
deyi Doğubeyazıt’a götürmesini istemesi üzerine, bu teklifi kabul ederek 10 
paket halindeki suça konu esrarı vücuduna sararak Gürbulak Gümrük Kapı-
sından yurda soktuğu ve burada bindiği minibüsle Doğubeyazıt’a gitmekte 
iken görevlilerce yapılan yol kontrolleri esnasında yakalandığının anlaşılma-
sı karşısında; sanığın eyleminin, uyuşturucu madde ithal etmek suçunu 
oluşturduğu gözetilmeyerek, uyuşturucu madde nakletmek suçundan yazılı 
şekilde hüküm kurulması” 

3.1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/388 K. 2013/155 T. 9.1.2013 

“Suç konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ülke sınırlarından 
Türkiye’ye sokulmasıyla “ithal” suçunun tamamlanmış olacağı; sanığın 
Nijerya’dan uçakla getirdiği suç konusu 378.6 gram kokainin Atatürk Hava 
Limanı’nda ele geçirilmesi nedeniyle ithal suçunun tamamlandığı gözetil-
meden, suç niteliği yanlış değerlendirilerek uyuşturucu madde nakletme 
suçundan hüküm kurulması”13 

3.1.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/12263 K. 2008/11760 T. 8.7.2008 

“Olay tutanağı içeriğine, sanıkların savunmalarına, gümrük ve pasa-
port kayıtları ile dosyadaki diğer bilgi ve belgelere göre, suça konu uyuştu-
rucu maddelerin sanık Özay Gürbüz tarafından Hollanda’dan Türkiye’ye 
ithal edildiğinin anlaşılması karşısında; iddianamedeki anlatım da dikkate 
                                                            
12  Mehmet Zülfü Öner, “Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde İmal, İthal ve İhraç 

Suçları” TBB Dergisi, Sayı 88, 2010, s. 121. 
13  Aktaran Parlar-Demirel, s. 150. 
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alındığında, CMK.nun 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilerek 
sanık Özay Gürbüz hakkında 5237 sayılı TCK.nun 188/1. maddesi uygu-
lanması gerekirken, aynı Kanunun 188/3. maddesi gereğince mahkumiyet 
hükmü kurulması” 

3.1.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/5799 K. 2008/17108 T. 19.11.2008 

“Uyuşturucu madde ithal etme suçu, kural olarak, uyuşturucu madde-
nin ülke sınırından içeri sokulması ile tamamlanır. Ancak, suçun faili uyuş-
turucu maddeyi gizlemeden gümrük görevlilerine kendiliğinden bildirdiği 
takdirde, istisna olarak, failin ithal kastının bulunmadığı ve eyleminin uyuş-
turucu madde bulundurma ve nakletme suçunu oluşturduğu kabul edilir. 
Somut olayda, sanıkların suç konusu uyuşturucu maddeyi, yurt dışında 
otobüsün gizli bölmelerine yerleştirdikleri ve sanık Afrim yönetimindeki bu 
otobüsle Türkiye’ye girdikleri, giriş işlemlerinden sonra, şüphe üzerine oto-
büsün ay cihazından geçirildiği ve uyuşturucu maddelerin yerleştirildiği 
gizli bölmelerin belirlendiği, daha sonra bu bölmeler açılarak uyuşturucu 
maddenin ele geçirildiği; buna göre, sanıkların uyuşturucu maddeyi ithal 
kasıtları belirgin olduğundan, uyuşturucu madde ithal etme suçunun oluş-
tuğu gözetilmeden, aramadan önce sanıkların beyana tabi tutulmadıkları 
gerekçesiyle, nakil amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 
yazılı şekilde hüküm kurulması” 

3.2. İthal ve İhraç Etme Fiillerinin Ticari Anlam Taşıması Gerektiğine 
İlişkin Kararlar 

İthal veya ihraç suçunun oluşabilmesi için, uyuşturucu ve uyarıcı 
maddeyi ithal veya ihraç eden kişinin bunu kendi kişisel kullanımı 
için değil, başkasına satmak veya vermek için ithal veya ihraç etmiş 
olması gerekir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin miktarı kullanım 
sınırlarını aşmıyorsa ve başkasına devredilmemişse, ithal veya ihraç 
değil, kullanmak için bulundurma suçu oluşur.14 Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun 1.3.1982 tarih ve 17/76 sayılı kararında “ 765 sayılı 
TCK’nın 403. maddesinin uygulanmasında güdülen amacın insanlık 
için büyük sorunlar yaratan, nitelikleri itibariyle vahim sayılan uyuş-

                                                            
14  Tezcan, Erdem, Önok,, s. 717. 



UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE CEZA HUKUKU ARAÇLARI YOLUYLA MÜCADELE 122 

turucu maddelerin uluslararası trafiğinin, diğer deyişle uluslararası 
ticaretini önlemek olduğu, şayet ithal ve ihraç edilen uyuşturucu 
madde miktarı kişisel gereksinmeyi karşılayacak miktarda ise bunun 
kullanma amacıyla bulundurulduğunun kabulü gerektiği” belirtile-
rek ithal ve ihraca ticari bir anlam yüklenmiştir. (Bkz. 3.2.1) 

3.2.1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 1982/5-271 K. 1982/315 T. 28.6.1982 

“Türkiye’den Almanya’ya dönmekte olan sanığın, Yugoslavya Macaris-
tan arasında Knejvo Sınır Kapısı’nda yapılan aramada Wolksvagen marka 
özel vasıtasını marka özel vasıtasının motor bölümünde bulunan takım çan-
tası içinde 460 gr. toz ve 50 gr. plaka halindeki esrar yakalanmış… 

Uyuşmazlık konusu olan husus, yurt dışında yapılan aramada araba-
sında 460 gr. toz ve 50 gr. plaka halinde esrar elde edilen sanığa TCK.nun 
403/1 - 2. maddesinin mi, yoksa 404/2. maddesinin mi uygulanması gerek-
tiği hususudur. Ceza Genel Kurulu’nun 1.3.1982 gün ve 17/76 sayılı kara-
rında ayrıntılarıyla açıklandığı gibi: (“ithal veya “ihraç” edilen uyuşturucu 
madde miktarı çok az ise ve kişinin kendisi de uyuşturucu madde kullanıyor 
ve kişisel gereksinmeleri “ihtiyacı” için yeterli miktarı aşmıyorsa, uyuştu-
rucu madde “ithal” veya “ihraç” suçu değil, bu maddeleri “kullanma için 
bulundurma” suçu oluşmuş olur. Roma Mahkemesi’nin 10 Kasım 1966 
tarihli bir kararı da aynı mahiyettedir)…Objektif bir değerlendirişte: Esrar 
satışı ve ticareti yaptığı belirlenemeyen sanığın, suç konusu esrarı kendi 
ihtiyacında kullanmak üzere çalıştığı yere götürdüğünü kabulde zorunluluk 
bulunmaktadır.” 

3.3. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Türkiye’den Transit Olarak Geçiril-
mesine İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ülkemizden transit olarak ge-
çirilmesi durumunda, ithal suçu değil, nakletme suçu oluşur. Bu 
kapsamda, eğer söz konusu maddenin yurt içinde bırakılacağı hu-
susunda kesin bir delil yoksa nakletme suçu oluşacaktır. (Bkz. 3.3.1) 

3.3.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/19974 K. 2013/778 T. 24.1.2013 

“Gine uyruklu olan sanığın, Mali’ye götürmek üzere Brezilya ülkesin-
den temin ettiği suç konusu kokaini hava yoluyla Brezilya’dan İstanbul’a 
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getirdiği, sanığın uçaktan indikten sonra şüphe üzerine yakalandığı, sanığın 
savunmasında Sao Paulo’dan Casablanca’ya gitmek üzere yola çıktığını 
söylediği; İstanbul- Casablanca biletinin de mevcut olduğu anlaşıldığından; 
savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’de bırakaca-
ğına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, transit geçiş niteli-
ğindeki eyleminin ithal veya ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçu-
nu oluşturduğu gözetilmeden, ithal suçundan hüküm kurulması … yasaya 
aykırı” 

3.4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin İthal Edildiğine Dair Şüpheyi Aşan 
Yeterli ve Kesin Delil Bulunması Gerektiğine İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ithal edildiğinin şüpheyi 
aşan yeterli ve kesin deliller ile ispat edilmesi gereklidir; ispat edilmi-
yorsa 188. maddenin 3. fıkrasında tanımlanan nakletme veya satmak 
için uyuşturucu madde bulundurma suçu oluşur. (Bkz. 3.4.1 ve 3.4.2) 

3.4.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2013/13892 K. 2014/1688 T. 13.3.2014 

“Olay tutanağı içeriği, suç konusu eroinin Ağrı il merkezinde durduru-
lan sanık yönetimindeki TIR’ın römorkunda ele geçirilmesi, römorktaki T.C. 
gümrük mühürünün bozulmamış olmasına karşın römorku çevreleyen hala-
tın kesilmiş durumda olması, arama sırasında görevlilerin römorka bu kesik 
bölümü açarak girmiş olmaları ve sanığın savunması karşısında; eroinin 
römorka Türkiye’de konmuş olmasının da mümkün olduğu, sanığın bu TIR 
ile olaydan bir gün önce İran’dan Türkiye’ye giriş yapmış olmasının eroinin 
bu ülkeden Türkiye’ye getirildiğine kanıt oluşturmayacağı, suç konusu 
uyuşturucu maddenin ithal edildiğine ilişkin şüpheyi aşan yeterli ve kesin 
delil bulunmadığı; sanığın sabit olan fiilinin TCK’nın 188. maddesinin 3. 
fıkrasında tanımlanan “uyuşturucu madde nakletme” suçunu oluşturduğu 
gözetilmeden, bu suç yerine “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan mah-
kûmiyet hükmü kurulması” 
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3.4.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012/24624 E. 2013/6576 K. T. 27.6.2013 

“Sanığın olaydan bir gün önce İran’dan Türkiye’ye girdiğini söyleme-
sinin ele geçirilen afyon sakızı ve eroini belirtilen ülkeden Türkiye’ye getir-
diğinin kabulü için kesin delil oluşturmadığı; Doğubayazıt’ta sokak içinde 
görevlileri görünce attığı suç konusu uyuşturucu maddeleri ithal ettiğine 
ilişkin, şüpheyi aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı; sanığın sabit olan 
fiilinin TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan “satmak için 
uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, bu 
suç yerine “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan mahkumiyet hükmü 
kurulması”15 

3.5. İthal Edilen Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddenin Ayrıca Satılması, Nak-
ledilmesine İlişkin Kararlar 

İmal veya ithal edilen uyuşturucu maddenin ayrıca satılması, 
nakledilmesi, başkalarına verilmesi gibi durumlarda Yargıtay, aradan 
geçen süreyi de dikkate alarak, failin, ithal amacı dışında kastının 
yenilenip yenilenmediği kriteri uygulamakta, kastın yenilenmediği 
hallerde satmayı vb. tüketen tüketilen norm ilişkisi kapsamında ele 
almakta ve ayrıca cezalandırılmaması gerektiğine karar vermektedir. 
(Bkz. 3.5.2) Ancak kastın yenilendiği durumlarda fail her iki suçtan 
dolayı cezalandırılmalıdır. (Bkz. 3.5.1) Doktrinde, imal veya ithal edi-
len uyuşturucu maddenin ayrıca satılması gibi bir durumda, imal 
veya ithalden ötürü verilecek cezanın sonradan gerçekleştirilen satma 
fiilinin haksızlık içeriğini karşılamadığı ve bu nedenle satma eylemi-
nin ayrıca cezalandırılmasının yerinde olduğu ifade edilmiştir.16 Zira 
TCK m. 188/1 ve m.188/3’de ayrı suçlar söz konusu olduğundan böyle 
bir durumda iki ayrı fiil ile iki ayrı suç işlenmiş olur ve failin her iki 
suçtan da cezalandırılması gerekir. Bu çerçevede ithal fiilinin ülke 
içinde ticaret kastını da kapsadığı, ithal suçuna ilişkin normun satma 
suçuna ilişkin normu tükettiği, satmak suçuna ilişkin eylemin ceza-
landırılmayan sonraki fiiller olduğu kabulleri isabetli görülmemelidir. 

                                                            
15  Aktaran Parlar-Demirel, s. 145. 
16  Tezcan - Erdem - Önok, s. 729. 
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3.5.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2002/27279 K. 2002/22773 T. 23.9.2002 

“Sanığın; suç konusu uyuşturucu maddeyi yaklaşık bir ay önce yurt 
dışından izinsiz olarak ithal edip bir süre evinde saklandıktan sonra ithal 
amacının dışında yenilenen kasıtla naklederken yakalandığı sabit olmasına 
nazaran, gerçekleşen iki ayrı eylemin uyuşturucu madde ithal etmek ve 
uyuşturucu maddeyi nakletmek suçlarını oluşturduğu, sanığın, ithal eyle-
mini görevlilerin bilgisi olmadığı aşamada kendi ikrarı ile ortaya çıkması 
nedeniyle hakkında TCK.nın 405/1. maddesinin uygulanması gerektiği, 
uyuşturucu madde nakletmek eyleminin ise TCK.nın 403/5, maddesi kap-
samında kaldığı düşünülmeden olayda uygulama yeri bulunmayan 
TCK.nın 79. maddesine dayanılarak sadece uyuşturucu madde ithal etmek 
suçundan hüküm kurulması” 

3.5.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2005/17549 K. 2006/1699 T. 08.02.2006 

“19.12.2002 tarihli olay tutanağı içeriğine, sanığın savunmasına ve 
tüm dosya kapsamına göre; sanığın yurt dışından, on gün önce getirdiği 
suça konu uyuşturucu maddeyi görevli polis memuruna satmak isterken 
yakalandığı olayda, daha ağır cezayı gerektiren ithal suçuna ilişkin normun 
satma suçuna ilişkin normu tükettiğinin ve ithal etmek fiili gerçekleştirilir-
ken ticaret kastının da oluştuğunun kabul edilmesi, bir normun diğeri tara-
fından tüketilmesi ilkesi gereğince sadece ithal suçundan cezalandırılması, 
satmak suçuna ilişkin eylemin cezalandırılmayan sonraki fiiller olduğu 
kabul edilmekle; aradan geçen süre de nazara alınarak, sanığın ithal fiilin-
den sonra eyleminin hukuki ve fiili kesintiye uğramadığı, ithal eyleminden 
sonra satmak suçuna yönelik yenilenen kastının bulunmadığının anlaşıl-
masına göre, açılan kamu davasının 5271 sayılı CMK’nın 223/7. maddesi 
(1412 sayılı CMUK’un 253. maddesi) uyarınca reddine karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde satmak suçundan da ayrıca hüküm kurulması, 
yasaya aykırı”17 

                                                            
17  Aktaran, Çamlıbel, s. 384.  
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3.6. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme Suçunda Etkin Pişmanlık 
Uygulamalarına İlişkin Kararlar 

Sanığın ithal suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkardığı ortaya çı-
kardığı durumlarda etkin pişmanlığı nedeniyle TCK’nın 192. madde 
hükmü gereğince uyuşturucu madde ithal etme suçundan değil, 
uyuşturucu ticareti yapma suçundan hüküm kurulması gerekir. (Bkz. 
3.6.1 ve 3.6.2) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak sanığın 
fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etti-
ği durumlarda ise 192. maddenin 3. fıkrası uygulama alanı bulacaktır. 
(Bkz. 3.6.3) 

3.6.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/2905 K. 2014/3707 T. 12.5.2014 

“Birecik’ten İstanbul’a gitmekte olan yolcu otobüsünün Nizip’de dur-
durularak, arama kararı uyarınca yapılan arama sonucu sanığın eşyaları 
arasında 1181,25 gram esrar bulunduğu; bu maddenin başka bir ülkeden 
Türkiye’ye getirildiğine ilişkin hiçbir delil olmadığı halde, sanığın suç konu-
su esrarı Suriye’den getirdiğini söyleyerek ithal suçunu kendi beyanı ile 
ortaya çıkardığı ve etkin pişmanlığı nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 192. 
maddesinin 1. fıkrası gereğince “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan 
ceza verilemeyeceği, sanık hakkında TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında 
tanımlanan “uyuşturucu madde bulundurup nakletme” suçundan mahkû-
miyet hükmü kurulması gerektiğinin gözetilmemesi” 

3.6.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012/11180 E. 2013/783 K. 24.1.2013 

“Sanığın, sürücüsü ve maliki olduğu TIR’ın römorkunda ele geçirilen 
eroini Irak’tan getirdiğini belirterek, görevlilerin bilgisi olmadığı aşamada 
ithal suçunun ortaya çıkmasını sağladığı anlaşıldığından, bu suçtan 5237 
sayılı TCK’nın 192/1. maddesi uyarınca hakkında cezaya hükmolunamaya-
cağı ancak, sanığın eyleminin uyuşturucu ticareti yapma suçunu oluştura-
cağı gözetilmeden, TCK’nın 188/3-4. maddeleri yerine TCK’nın 188/1-4. 
maddeleri uyarınca hüküm kurulması”18 

                                                            
18  Aktaran Parlar-Demirel, s. 149. 
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3.6.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/5799 K. 2008/17108 T. 19.11.2008 

“Sanık Afrim’in, kovuşturma aşamasındaki dilekçesi ve mahkemedeki 
beyanı ile diğer sanık Fehmi’nin suçla ilgisini açıkladığı, ayrıca Fehmi’nin 
cezaevinde kendisine gönderdiği el yazısı ile yazılmış notunu ibraz ettiği, bu 
nottaki imza ve yazıların Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nce yapılan 
inceleme sonucu Fehmi’ye ait olduğunun belirlendiği; böylece sanık 
Afrim’in, tüm aşamalarda suçunu inkar eden diğer sanık Fehmi’nin suçu-
nun ortaya çıkmasına yardım ettiği dikkate alınarak, sanık Afrim hakkında 
TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi” 

4. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İHRAÇ ETME FİİLİNE İLİŞKİN 
YARGITAY KARARLARI 

4.1. İhraç Etme Sayılan Fiillere İlişkin Kararlar 

İhraç, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin yurt içinden izinsiz 
olarak yurtdışına çıkarılmasıdır.19 Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 
Tek Sözleşmesi’nin 1. maddesinin m bendinde ihraç, “özel anlamıyla 
birlikte, uyuşturucu maddelerin maddeten bir memleketten diğerine veya 
aynı memleketin bir ülkesinden diğerine nakledilmelerini ifade eder.” şek-
linde tanımlanmıştır. İhraç kara, deniz veya hava yoluyla yapılabile-
ceği gibi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin çeşitli şekillerde taşınma-
sı da mümkündür. Bu çerçevede ihraç fiili, posta veya kargo yoluyla 
yurtdışına uyuşturucu veya uyarıcı madde göndermek şeklinde ger-
çekleştirilebileceği gibi söz konusu madde örneğin vücut üzerinde 
veya mide içinde taşınabilecektir. (Bkz. 4.1.1 ve 4.1.2) 

4.1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/9116 K. 2013/5318 T. 6.6.2013 

“Suç konusu uyuşturucu maddeyi posta yoluyla Türkiye’den Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderdiği anlaşılan sanığın eyleminin “uyuş-
turucu ve uyarıcı madde ihraç etme” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç 
niteliği yanlış değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması … yasaya 
aykırı” 

                                                            
19  Parlar-Demirel, s. 146. 
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4.1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2011/2771 E. 2011/56999 K. 14.11.2011 

“Dosya içerisinde mevcut Aras Kargo’ya ait gönderi faturasına göre 
13.10.2001 tarihinde sanık Alper tarafından CD kutusu içerisinde Bod-
rum’dan gönderilen 5,358 gr. kenevirin 18.10.2001 tarihinde alıcısı olan 
Tunç’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet ettiği yurt odasında 
aramada ele geçirilmiş olması karşısında, sanık Alper’in eyleminin 765 ayılı 
TCK’nın 403/2. maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ihraç etme su-
çunu oluşturduğu gözetilmeksizin uyuşturucu madde ticareti yapma su-
çundan yazılı biçimde hüküm kurulması”20 

4.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçuna Teşebbüse İlişkin 
Kararlar 

Yargıtay, gümrüklerden çıkışlarda, failin gümrükte beyanda bu-
lunup bulunmamasını teşebbüs veya tamamlanma açısından ölçüt 
olarak kullanmaktadır. Buna göre, ihraç suçu açısından failin icra 
hareketlerine başlayıp başlamadığının ve gümrük görevlilerine be-
yanda bulunulup bulunulmadığının araştırılması gerekmekte, be-
yanda bulunulmasından önceki durumları tamamlanmış bulundur-
ma ya da nakletme, beyanda bulunulmasından sonraki durumları ise, 
ülke sınırından çıkmadan yakalanmışsa, ihraca teşebbüs olarak de-
ğerlendirmektedir. (Bkz. 4.2.1 ve 4.2.2) İfade etmek gerekir ki, Yargı-
tay’ın ihraca teşebbüs konusunda gümrük görevlilerine beyanda bu-
lunma gibi kanunda öngörülmeyen bir ölçüt getirmesi yerinde değil-
dir.21 Burada failin hareketlerinin niteliği ve kastı dikkate alınmalı 
aynı zamanda olayın bütün özellikleri değerlendirilerek suçun niteli-
ği tespit edilmelidir.22 

Uyuşturucu madde gümrük memurlarına beyandan sonra ele 
geçirilirse ihraca teşebbüs suçu oluşmaktadır. Bu durumda Yargıtay, 

                                                            
20  Aktaran Parlar-Demirel, s. 151. 
21  Aynı yönde bkz. Öner, s. 123. 
22  Aynı yönde bkz. Çetin Arslan, “Yargıtay’ın “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Suçla-

rı”na İlişkin Kimi Güncel Kararları ve Bunların Değerlendirilmesi”, Uyuşturucu Mad-
de Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku, Ed: Murat Balcı, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 2011, s. 93; Öner, s. 123. 
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ihraca teşebbüs ve tamamlanmış bulundurma veya nakletme olmak 
üzere iki suçun oluştuğunu, TCK’nın 44. maddesindeki fikri içtima 
kurallarına göre daha ağır olan suçtan ceza verilmesi gerektiğini ka-
bul etmektedir. (Bkz. 4.2.3 ve 4.2.4) Bununla birlikte, doktrinde bir 
görüş tarafından, failin kastı ihraca yönelikse ve icra hareketlerine 
başlanmışsa, sadece m.188/1’den ötürü hüküm kurmak gerekeceği, 
zira aynı fiilin hem 188/1 hem de 188/3’ü ihlal etmesinin mümkün 
olmadığı ifade edilmiştir.23 Bu kapsamda bu hallerde farklı iki suç 
bulunmamakla birlikte geçitli suç24 kapsamında görünüşte içtima 
ilkesi çerçevesinde bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır.25 
Yine burada Yargıtay’ın her iki suçtan belirlenecek sonucun karşılaş-
tırılması ve daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak hüküm ku-
rulması uygulamasının kural olarak, fikri içtimaının düzenlendiği 
TCK’nın 44. maddesine aykırı olduğunu ifade etmek gerekir.26 Zira 
fikri içtima halinde içtima ilişkisine giren suçlardan en ağır cezayı 
gerektiren suç belirlenirken soyut cezaların üst sınırı esas alınarak bir 
sonuca ulaşılmalıdır.27 Bununla birlikte, Yargıtay’ın söz konusu uy-
gulamasının 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 66. maddesinin, 
188. maddedeki yaptırımlara ilişkin getirdiği değişiklikten önce ihra-
ca teşebbüs ve nakletme suçlarının cezalarının üst sınırlarının aynı 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Mevcut düzenlemeler 
uyarınca ise söz konusu suçlardan verilecek somut cezaların ayrıca 
belirlenmesi gerekmemekte olup ihraç suçuna teşebbüsün cezası, 
nakletme suçunun cezasından ağır olacağından fail ihraca teşebbüsün 
cezası ile cezalandırılmalıdır. 

                                                            
23  Tezcan, Erdem, Önok, s. 729-730. 
24  Geçitli suçta biri diğerini kapsayan iki suç vardır, çünkü fail daha ağır suçu işle-

mek için adeta daha hafif suçtan geçmek durumunda kalmaktadır. Fail suç yo-
lunda ilerlerken önce daha hafif suçu sonra da aynı konuyu taşıyan daha ağır su-
çu işlemektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, C:1, Beta Yayınevi, 13. Tıpkı Bası, 1997, s. 403 vd.  

25  Aynı yönde bkz. Arslan, s. 93. 
26  Arslan, s. 93.  
27  Fikri içtima halinde, hakimin somut olarak hükmedeceği cezayı değil, ihlal edilen 

çeşitli hükümlerde soyut olarak gösterilen cezayı esas alacağına ilişkin bkz. Sulhi 
Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C:2, Beta Yayınevi, 11. 
Bası, 1997, s. 388. 
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4.2.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/10248 K. 2013/3480 T. 15.4.2013 

“Sanığın suç konusu uyuşturucu madde ile gümrük memuruna beyan 
aşamasından önce Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında bulunan X-
Ray cihazından geçerken güvenlik kontrolü sırasında yakalanmış olması 
nedeniyle; uyuşturucu madde ihraç etme suçunun icra hareketinin başlama-
dığı ve bu suça teşebbüsün söz konusu olmadığı, sanığın eyleminin tamam-
lanmış uyuşturucu madde nakletme suçunu oluşturduğu gözetilmeden” 

4.2.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/31498 K. 2011/4141 T. 25.4.2011 

“Sanığın suça konu uyuşturucu madde ile gümrük memurlarına be-
yanda bulunmadan önce Atatürk Havalimanı dış hatlar giriş katında X-Ray 
cihazından geçerken güvenlik kontrolü sırasında yakalanmış olmasına göre; 
uyuşturucu madde ihraç etme suçunun icra hareketinin başlamadığı ve bu 
suça teşebbüsün söz konusu olmadığı, sanığın eyleminin uyuşturucu madde 
nakletme suçunu oluşturduğu anlaşıldığından tebliğnamedeki ihraca teşeb-
büs ve tamamlanmış nakletme suçlarının karşılaştırılması ve daha ağır so-
nuç doğuran suçtan hüküm kurulması gerektiğine ilişkin bozma düşüncesi-
ne iştirak edilmemiştir.” 

4.2.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/44988 K. 2011/4284 T. 2.5.2011 

“Gümrük işlemlerinden sonra, suç konusu uyuşturucu madde ile hava-
limanından yurt dışına çıkmak isterken yakalanan sanığın eyleminin biri 
ihraca teşebbüs, diğeri tamamlanmış nakletme olmak üzere iki ayrı suçu 
oluşturduğu; TCK’nın 44. maddesi gereğince, tamamlanmış nakletme suçu 
için belirlenen sonuç ile ihraca teşebbüs suçundan yapılacak uygulama ile 
belirlenecek sonucun karşılaştırılması ve daha ağır sonuç doğuran suç esas 
alınarak hüküm kurulması gerekirken, belirtilen nitelikte somutlaştırma ve 
karşılaştırma yapılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,” 

4.2.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/6670 K. 2013/477 T. 17.1.2013 

“Olay tutanağı içeriğine, sanığın savunmasına, tüm dosya kapsamına 
göre; suç konusu uyuşturucu maddenin Kapıkule gümrük sahasında ele 
geçirildiği dikkate alınarak sanığın eyleminin ihraca teşebbüs aşamasında 
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kalmış olduğu, bu durumda sanığın biri ihraca teşebbüs, diğeri tamamlan-
mış nakletme olmak üzere iki ayrı suç işlemiş olacağı dikkate alınarak; 
TCK’nın 44. maddesi gereğince, ihraca teşebbüs suçundan yapılacak uygu-
lama ile tamamlanmış nakletme suçundan uygulama yapılarak belirlenecek 
sonucun karşılaştırılması ve daha ağır sonuç doğuran suç esas alınarak hü-
küm kurulması gerekirken, tamamlanmış nakletme suçundan hüküm ku-
rulması”28 

4.3. Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddenin Türkiye’den Transit Olarak Geçiril-
mesine İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin ülkemizden transit olarak ge-
çirilmesi durumunda, ihraç suçu değil, nakletme suçu oluşur. (Bkz. 
4.3.1) 

4.3.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/19974 K. 2013/778 T. 24.1.2013 

“Gine uyruklu olan sanığın, Mali’ye götürmek üzere Brezilya ülkesin-
den temin ettiği suç konusu kokaini hava yoluyla Brezilya’dan İstanbul’a 
getirdiği, sanığın uçaktan indikten sonra şüphe üzerine yakalandığı, sanığın 
savunmasında Sao Paulo’dan Casablanca’ya gitmek üzere yola çıktığını 
söylediği; İstanbul- Casablanca biletinin de mevcut olduğu anlaşıldığından; 
savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’de bırakaca-
ğına veya başkasına vereceğine ilişkin delil bulunmadığı, transit geçiş niteli-
ğindeki eyleminin ithal veya ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçu-
nu oluşturduğu gözetilmeden, ithal suçundan hüküm kurulması … yasaya 
aykırı” 

4.4. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etme Suçunda Etkin Pişmanlık 
Uygulamalarına İlişkin Kararlar 

Sanığın ihraç suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkardığı durumlar-
da etkin pişmanlığı nedeniyle TCK’nın 192. madde hükmü gereğince 
hüküm kurulması gerekir. (Bkz. 4.4.1 ve 4.4.2) 

                                                            
28  Aktaran Parlar-Demirel, s. 150.; Ayrıca bkz. 10. CD 2012/28123 2013/2101 s. 148.; 

10. CD 2011/15674 2012/10618 s. 150. 
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4.4.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/323 K. 2014/1546 T. 7.3.2014 

“Somut olayda, 06.01.2000 tarihinde ülkemize giriş yaptığı, 10.01.2000 
tarihinde ise ülkemizden çıkış yaptıktan sonra 25.03.2000 tarihinde, Make-
donya Cumhuriyeti Gostivar kentinde, yanında taşıdığı çanta içerisinde 
12.340 gram eroini bulundurduğu sırada yakalanan sanık, Makedonya yet-
kili makamlarında alınan ilk savunmalarında eroinin Türkiye’de bulunan 
eniştesi Aziz tarafından gönderildiğini söylemiştir. Üsküp İstinaf Mahkeme-
si’nce 19.09.2000 tarihli kararı ile “uyuşturucu maddeyi satışa sunma su-
çundan” 7 yıl hapis cezasına hükmolunmuştur. 

Belirtilen durumlara göre; suç konusu uyuşturucu maddeyi Türki-
ye’den ihraç ettiğine ilişkin hiçbir bilgi ve delil bulunmadığı halde, ihraç 
suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkaran sanık hakkında, etkin pişmanlığı 
nedeniyle TCK’nın 192. maddesinin 1. fıkrası ile CMK’nın 223. maddesinin 
4. fıkrası uyarınca bu suçtan dolayı “ceza verilmesine yer olmadığına” karar 
verilmesi gerektiği gözetilmeden “mahkûmiyet” hükmü kurulması,” 

4.4.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/9743 K. 2013/5486 T. 10.6.2013 

“Olay tarihinde suça konu uyuşturucunun içinde bulunduğu kargo pa-
ketinin teslimi sırasında göndericinin kimlik kontrolünün yapılıp yapılma-
dığı, imzasının alınıp alınmadığının Aras Kargo’nun Diyarbakır şubesinden 
araştırılarak ve irsaliyeli faturada yazılı olan 0537 953 84 ** numaralı tele-
fon hattının olay tarihinde sanık tarafından kullanılıp kullanılmadığı tespit 
edilerek sonucuna göre sanık hakkında T.C.K.nın 192/3. maddesinin uygu-
lanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şe-
kilde karar verilmesi… yasaya aykırı” 

4.5. Türkiye’de İşlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhracı Fiilinin 
Yurtdışında İthal Olarak Nitelendirilmesi Halinde Türkiye’de Ceza Mahsu-
buna İlişkin Kararlar (TCK.m.188/2) 

Yurtdışında ele geçirilen uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
Türkiye’den ihraç edildiğinin anlaşılması durumunda, Türkiye’de de 
ihraç fiili sebebiyle yargılama yapılır. (Bkz. 4.5.1) Bu konuyla ilgili 
olarak ikinci fıkrada ceza mahsubu öngörülmüştür. Madde gerekçe-
sinde belirtildiği üzere, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarıyla 
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ilgili olarak bir milletlerarası ceza hukuku kuralına yer verilmiştir. 
Buna göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke 
açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan 
yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türki-
ye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak 
yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilecektir. Tür-
kiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı, karşı ülke 
açısından ithal oluşturmaktadır. Bu ülkede uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ithali nedeniyle yargılama yapılması veya bir cezaya mahkûm 
olunması, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayı-
sıyla yargılama yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Böylece, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarıyla ilgili 
olarak “non bis in idem” kuralına milletlerarası sahada geçerlilik 
tanınmamıştır. Ancak, Türkiye’den yapılan uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ihracı karşı ülke açısından ithal oluşturduğu için, bu ülkede 
yapılan yargılama sonucunda mahkûm olunan hapis cezasının ku-
rumda infaz edilen kısmının, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ihracı dolayısıyla yapılan yargılama sonucunda mahkûm 
olunan hapis cezasından mahsup edilmesi gerekmektedir. (Bkz. 
4.5.2) Bununla birlikte, doktrinde bir görüş tarafından, gerekçedeki 
“non bis in idem” ilkesine milletlerarası sahada geçerlilik tanınma-
ması olarak açıklamasının doğru olmadığı, böyle bir durumda aynı 
suç failinin iki ayrı fiilinin söz konusu olduğu, bu nedenle “non bis 
in idem” ile bir ilgisi olmadığı, kanun koyucunun cezadan mahsup 
sonucu yaratmasını suç ve ceza alanındaki bir tercihin ifadesi oldu-
ğu ileri sürülmüştür.29 

4.5.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/323 K. 2014/1546 T. 7.3.2014 

“Somut olayda, 06.01.2000 tarihinde ülkemize giriş yaptığı, 10.01.2000 
tarihinde ise ülkemizden çıkış yaptıktan sonra 25.03.2000 tarihinde, Make-
donya Cumhuriyeti Gostivar kentinde, yanında taşıdığı çanta içerisinde 
12.340 gram eroini bulundurduğu sırada yakalanan sanık, Makedonya yet-
kili makamlarında alınan ilk savunmalarında eroinin Türkiye’de bulunan 
eniştesi Aziz tarafından gönderildiğini söylemiştir. Üsküp İstinaf Mahkeme-

                                                            
29  Yurtcan, s. 14-15.  
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si’nce 19.09.2000 tarihli kararı ile “uyuşturucu maddeyi satışa sunma su-
çundan” 7 yıl hapis cezasına hükmolunmuştur. 

Belirtilen durumlara göre; suç konusu uyuşturucu maddeyi Türki-
ye’den ihraç ettiğine ilişkin hiçbir bilgi ve delil bulunmadığı halde, ihraç 
suçunu kendi beyanı ile ortaya çıkaran sanık hakkında, etkin pişmanlığı 
nedeniyle TCK’nın 192. maddesinin 1. fıkrası ile CMK’nın 223. maddesi-
nin 4. fıkrası uyarınca bu suçtan dolayı “ceza verilmesine yer olmadığına” 
karar verilmesi gerektiği gözetilmeden “mahkûmiyet” hükmü kurulması 
yasaya aykırı” 

4.5.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/1612 K. 2013/7333 T. 15.7.2013 

“1- TCK’nın 188/2. maddesi gereğince, yabancı ülkede yapılan yargı-
lama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmının hükmolunan 
cezadan mahsubuna karar verilmesiyle yetinilmesi gerekirken, “Lefkoşe 
Ağır Ceza Mahkemesince verilen 15 ay hapis cezasının hükmolunan ceza-
dan indirilerek 2 yıl 11 ay hapis cezasına hükmedilmesine” şeklinde karar 
verilmesi, 

2- Sanık hakkında, KKTC Lefkoşe Ağır Ceza Mahkemesince yapılan 
yargılama sonunda hükmedilip kesinleşen 15 ay hapis cezasının infaz edilip 
edilmediği, edilmiş ise infaz edilen sürenin araştırılmaması,”30 

5. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ TEŞKİL EDEN FİİLLE-
RE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 

5.1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Sayılan Fiillere İlişkin Kararlar 

Türk Ceza Kanunu, ticareti, ülkeler arasında (dış) ticaret (TCK 
m.188/1) ve ülkede (iç) ticaret (TCK m.188/3) olarak iki ayrı suç şek-
linde düzenlemiştir.31 Ülkeler arasında ticaret suçunun seçimlik fiille-
ri imal, ithal veya ihraçtır. Bu kapsamda ithal ve ihraç fiillerinin de 

                                                            
30  Aktaran Parlar-Demirel, s. 157. 
31  Hamide Zafer, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu (TCK m.188)”, 

İlaç Hukuku ve Etik Anlayışı, Sempozyum No. 2 kitabında yayınlanan makale, 
s. 6 vd. http://hamidezafer.com/wp-content/uploads/2012/05/27-Uyu%C5%9 
FturucuTicareti-Tebli%C4%9F-YEN%C4%B0-SON-MET%C4%B0N-PDF.pdf  
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ticari kavramlar olduğu yukarıda ifade edilmişti. Ülke içinde uyuştu-
rucu madde ticareti teşkil eden fiiller ise 188. maddenin 3. fıkrasında 
gösterilmiştir. Bu fiiller şunlardır32: 

 Satmak, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel karşılı-
ğında başkalarına devredilmesini ifade eder. (Bkz. 5.1.2, 5.1.4) 

 Satışa arz etmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel 
karşılığında bir başkasına devredilmek üzere hazırlanmasını 
ifade eder. 

 Başkalarına vermek, satış niteliği olmaksızın, üçüncü kişilerin 
uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde tasarrufta bulunma 
olanağının yaratılmasıdır. (Bkz. 5.1.1) 

 Sevk etmek, bir kimsenin, maliki veya zilyedi bulunduğu uyuş-
turucu veya uyarıcı maddeyi kullanma dışında bir amaçla bir 
yerden başka bir yere, bir başkası aracılığıyla götürülmesidir. 

 Nakletmek, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir yerden di-
ğer bir yere taşınmasını ifade eder. (Bkz. 5.1.3, 5.1.7) 

 Depolamak, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin, kişisel kulla-
nım dışında, herhangi bir yerde tutulmasıdır. 

 Satın almak, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin bir bedel kar-
şılığında başkasından devralınmasıdır. (5.1.2) 

 Kabul etmek, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde tasar-
rufta bulunma olanağı elde edilmesini ifade eder. 

 Bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde üzerinde fiili 
egemenlik ilişkisinin devam ettirilmesini ifade eder. (Bkz. 
5.1.5, 5.1.6) 

Başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak fiilleri 
ülke içinde ticarete aracılık yapma fiilleridir ve ülke içinde ticaret 
kavramına dahil edilmeleri yerindedir.33 

                                                            
32  Tezcan-Erdem-Önok, s. 718.; Bu fiillere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Özbek ve 

Diğerleri, s. 746 vd.  
33  Zafer, s. 6. 
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5.1.1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2013/10-637 K. 2014/137 T. 25.3.2014 

“Sanık D. görüşmelere konu maddelerin tamamının kokain olduğunu, 
ancak sadece kendi kullanımı için aldığını kabul etmiş ise de, telefon konuş-
malarına göre yoğun bir biçimde uyarıcı madde satın aldığı, içme ve arka-
daşlarına verme gayreti içinde bulunduğu anlaşılan sanığın iddia ettiği gibi, 
bu satın almalarının kişisel kullanma amacına yönelik olması halinde, sıklık-
la yapılan telefon görüşmelerine konu madde miktarlarının az olması gereke-
cektir. Oysa uyuşturucu maddenin, “5+5”, “9+3”, “5+4”, “7+2” şeklinde 
hemen hemen her gün satın alınması kişisel kullanım amacıyla hareket etti-
ğine dair savunmalarını çürütmektedir. Diğer taraftan sanığın müdafii hu-
zurunda savcılıkta verdiği ve sulh ceza mahkemesindeki sorgu ifadesinde de 
kabul ettiği beyanında, zaman zaman arkadaşlarının kendisini bayıltacak 
derecede ısrar etmeleri ve ricada bulunmaları sebebiyle de satıcıları aradığı, 
genelde ödemeyi kendisinin yaptığı, bazen onlardan da para veren olduğu 
şeklindeki anlatımı da sanığın fiilinin uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri 
başkalarına verme suçunu oluşturduğunu göstermektedir. 

Bu nedenle, hakkında T.C.K.nun 188/3 maddesinden mahkumiyet 
hükmü kurulan sanık D. S.’nin, suçun kanuni tanımında yer alan seçimlik 
hareketlerden “uyuşturucu ya da uyarıcı maddeleri başkalarına verme” fiili-
ni gerçekleştirdiği ve 5237 Sayılı T.C.K.nun 37/1. maddesi uyarınca fiili 
gerçekleştiren fail olarak sorumlu olduğundan” 

5.1.2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1256 K. 2013/142 T. 16.4.2013 

“Her ne kadar sanık M. R. kullanmak amacıyla uyuşturucu madde sa-
tın aldığını, kimseye uyuşturucu madde satmadığını belirtmiş ise de, mah-
keme kararı ile tespit edilen telefon görüşmelerinde sanık tarafından kullanı-
lan “Dükkandayım beni mahçup etme”, “Alo ayrı ayrı yap ha” ve “Tamam 
düzgün şey olsun beni mahçup etme” vb. cümleleri birlikte değerlendirildi-
ğinde, sanığın uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla değil, bilakis ihbar-
da belirtildiği üzere işletmekte olduğu işyerinde başkalarına satmak amacıyla 
aldığı ve sattığı anlaşılmaktadır. Zira kendisi için uyuşturucu madde alan 
kişinin uyuşturucunun ayrı ayrı hazırlanmasını istemesi hayatın olağan 
akışına uygun olmayıp, ancak başkaları için uyuşturucu alan kişi farklı fark-
lı şahıslara vermek amacıyla uyuşturucunun ayrı ayrı hazırlanmasını iste-
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yecektir. Ayrıca sanık; “beni mahçup etme” diyerek, uyuşturucu maddeyi 
kendisi için değil de başkaları için aldığını, onlara karşı zor durumda kalmak 
istemediğini ortaya koymaktadır… 

E. tüm aşamalarda kendisi tarafından yapıldığını kabul ettiği telefon 
görüşmelerinin kullanmak amacıyla aldığı uyuşturucu maddelere ilişkin 
olduğunu, kesinlikle satmaya yönelik olmadığını belirtmiş ise de, mahkeme 
kararıyla tespit edilen telefon görüşmelerinde sanığın kullandığı; “O yara-
mıyordu abe yarın gündüz saat 11 de abe ben sana yetiştiririm istiyorsan”, 
“Valla daha erken olursa ararım seni abe tamam”, “He dün değil evvelsi 
günkündendir”, “Abe valla bende senin için gelmişim Aksaraya adam yarım 
saattir yanımda oturmuş bende onu bekliyorum”, “Onları başka birinin 
yanından getirdim abe bu onun değil”, “Sen şeylerini tarttınmı yani tam 
çıktı değilmi”, “Madem ki öyle ee o şey kalsın biz bu akşam değil de yarın 
gidip alırız ondan başka yerden alırız tamam abi”, “Eğer diyorsan 2 de eksik 
onuda cebimden karşılarım” ve “O olmadı abi ben şimdi Kumkapıya 
gidecem eğer olmasa adam dedi sabah dedi, sabah erkenden size ayarlarım 
başkada yok abi” vb. cümleleri telefon görüşmelerinin uyuşturucu madde 
satışına yönelik olduğunu göstermektedir. Nitekim sanık M.’in evinde yapı-
lan aramada 12 adet satışa hazır halde kokain maddesinin ele geçirilmiş ol-
ması da, sanık E.’in sanık M.’e başkalarına satmak amacıyla uyuşturu-
cu madde sattığını doğrulamaktadır.” 

5.1.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/17867 K. 2010/11522 T. 11.5.2010 

“Yakalama ve el koyma tutanağı içeriği, ele geçirilen suça konu uyuştu-
rucu madde esrarın 194 adet paket halinde net 194.105 gr. olması, diğer 
sanık Nurettin’in ehliyetinin bulunmamasına rağmen esrarı satın aldığı 
araçla İstanbul’a sanığa güvenerek nakli esnasında yakalanmış olması, 
17.02.2009 tarihli bilirkişi raporunda sanıkların her ikisinin de aynı GSM 
numaralı telefonlarla sürekli irtibat halinde bulunduklarının HTS raporu ile 
tespit edilmiş bulunması ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın sürücülü-
ğünü yaptığı, diğer sanık Nurettin’e ait 06 ... ... plakalı araçla suç konusu 
uyuşturucu maddenin naklini sağladığının anlaşılması karşısında; atılı suç-
tan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,” 
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5.1.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/6700 K. 2007/7597 T. 19.6.2007 

“Olayla ilgili tutanak içeriğine, sanığın savunmasına, tanık Rama-
zan’ın anlatımlarına, suç konusu 0,5 gramdan ibaret esrarın miktarı ile ele 
geçiriliş biçimine, dosyadaki diğer belge ve bilgilere göre; olay günü tanık 
Ramazan’ın, sahilde sigara içmekte olan sanığın yanına gelerek sigara iste-
mesi üzerine sanığın “sigara yok, istersen sigaralık var” dediği, Ramazan’ın 
“ne demek o” diye sorması üzerine ise “esrar, istersen birlikte kullanalım” 
dediği; bunun üzerine Ramazan’ın durumu güvenlik görevlisine bildirdiği 
ve sanığın üzerindeki esrarla birlikte yakalandığı anlaşıldığından; sanığın, 
tanık Ramazan’a birlikte esrar kullanmayı önermesinin uyuşturucu madde 
satmak yada bedelsiz vermek olmayıp, kullanmak için uyuşturucu madde 
bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm ku-
rulması yasaya aykırı” 

5.1.5. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2014/10-7 K. 2014/322 T. 10.6.2014 

“Emniyet görevlilerince daha önce hakkında uyuşturucu bulundurmak-
tan işlem yapıldığı için bilinen ve tanınan sanığın, olay tarihinde uyuşturu-
cu maddeyi kolaylıkla satabileceği köylü garajında yakalanması, yapılan üst 
aramasında montunun cebinde satışa hazır dokuz ayrı pakete sarılı esrar 
maddesinin bulunması, sanığın yaklaşık altı ay önce de yakalandığı yerin 
yakınlarında benzer şekilde satışa hazır beş ayrı pakete sarılı esrar maddesiy-
le yakalanmış olması göz önüne alındığında, ele geçen net olarak 9,5 gram 
esrar elde edilebilecek toplam 27 gram uyuşturucu maddeyi uyuşturucu 
madde ticareti yapma amacıyla bulundurduğu kabul olunmalıdır.” 

5.1.6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1294 K. 2013/16 T. 22.1.2013 

“Tanık M.Y.’ın yargılama aşamasında uyuşturucu maddenin ele geçti-
ği yerin kapısına olaydan bir iki gün önce sanık M. tarafından kilit takılarak 
anahtarınının kendisine verildiğini söylemesi ve bu beyanının mahkeme 
huzurunda tanık M.Y. tarafından da doğrulanması, sanığın aşamalardaki 
birbiriyle ve incelemeye konu olmayan diğer sanıklar F. ve V.’nin ifadeleri ile 
uyumlu savunmaları tüm dosya içeriği ile birlikte göz önüne alındığında, ele 
geçen net olarak 151,512 kg esrar elde edilebilecek toplam 252,520 kg uyuş-
turucu maddeyi sanık M. E.’in uyuşturucu madde ticareti yapma amacıyla 
bulundurduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” 
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5.1.7. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/8734 K. 2012/12799 T. 2.7.2012 

“Olay tutanağı içeriğine, dosyadaki bilgi ve belgelere göre; sanık A. 
A.’in, diğer sanığın ithal suçuna iştirak etmeksizin yurt dışından getirilen 
ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen “S.’e” ait olan uyuşturucu madde-
yi, “S.” adına teslim almak için diğer sanık N. ile buluştuktan sonra henüz 
teslim almadan yakalandığı, eyleminin “uyuşturucu madde ticareti yapma-
ya teşebbüs” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, ithal suçundan hüküm 
kurulması yasaya aykırı,” 

5.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinde Cezasızlık ve Ceza İndi-
rim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlığa İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin etkin pişmanlık 
hükümleri, m. 188 ve m. 191’deki suçlar yönünden m. 192’de düzen-
lenmiştir. TCK’nın 192. maddesinin ilk iki fıkrasında cezasızlık nede-
ni olarak etkin pişmanlık düzenlenmiş olmakla birlikte, son iki fıkra-
sında ise ceza indirim nedeni olarak etkin pişmanlık düzenlenmiştir. 
Cezasızlık nedeni olarak etkin pişmanlık ile indirim nedeni olarak 
etkin pişmanlık arasındaki fark ise ihbarın zamanına ilişkindir.34 

192. maddenin 1. fıkrasında ‘ve’ bağlacına yer verilmiş olması 
nedeniyle yalnızca diğer suç ortaklarının veya yalnızca uyuşturucu 
veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerlerin bildi-
rilmesi durumunda failin etkin pişmanlıktan yararlanamayacağı, ‘ve’ 
bağlacını ‘veya’ olarak ele almanın ceza hukukunda yeri olmayan 
düzeltici yorum yapmak anlamına geleceği ifade edilmektedir.35 Bu-
nunla birlikte, Yargıtay kararları uyarınca, maddenin konuluş amacı-
na uygun bir şekilde failin hem diğer suç ortaklarını hem de uyuştu-
rucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri 
bildirmiş olması şart değildir. Doktrinde de bir görüş tarafından her 
ne kadar maddede ‘ve’ bağlacına yer verilmiş ise de, failin etkin piş-
manlıktan yararlanması için hem diğer suç ortaklarını hem de uyuş-
turucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri 

                                                            
34  Tezcan, Erdem, Önok, s. 725. 
35  Tezcan, Erdem, Önok, s. 725; Yurtcan, 139. 
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bildirmesinin gerekli olmadığı, birinin bildirilmesinin yeterli olduğu 
ifade edilmektedir.36 

Yine 192. maddenin 3. fıkrası açısından madde metninde kullanı-
lan ‘ve’ bağlacının, hem suçun meydana çıkmasına hem de fail veya 
diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardımın bir arada 
arandığını düşündürdüğü ifade edilmiş olsa da37, hükmün getiriliş 
amacı dikkate alındığında failin sadece suçun meydana çıkmasına ya 
da sadece suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmesi 
hükmün uygulanabilmesi açısından yeterlidir.38 Yargıtay’ın yaklaşımı 
da bu yöndedir. 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti bakımından TCK’nın 
192/3. maddesinde yer alan etkin pişmanlığa, suçun haber alınma-
sından sonra söz konusu olması dolayısıyla diğer fıkralardaki etkin 
pişmanlık türlerine göre uygulamada daha sık rastlanmaktadır. Söz 
konusu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meyda-
na çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hiz-
met ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine 
göre dörtte birden yarısına kadarı indirilmektedir. (Bkz. 5.2.1, 5.2.2, 
5.2.4, 5.2.6, 5.2.11) Yargıtay, birden fazla kişinin bulunduğu yerde 
yapılan arama sonucu ele geçirilen ve kime ait olduğu henüz belli 
olmayan aşamada maddenin kendisine ait olduğunu söyleyen fail 
hakkında 192/3. maddesini uygulamaktadır. (Bkz. 5.2.7, 5.2.10) Yine, 
suç konusu uyuşturucu maddenin kime ait olduğunun veya kimden 
temin edildiğinin söylenmesi ve yine söz konusu kişinin uyuşturucu 
maddenin kendisine ait olduğunu ikrar etmesi halinde de 192/3 uy-
gulama alanı bulmaktadır. (Bkz. 5.2.8, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.13) Bununla 
birlikte, Yargıtay, failin, arama yapmak için gelen güvenlik güçlerine 
evinde bulunan uyuşturucu maddeyi aramadan önce teslim etmesini 
hükmün uygulanması için yeterli saymamıştır. (Bkz. 5.2.14) Yargı-
tay, failin, etkili bilgi açıklaması teşkil etmeyen, uyuşturucu madde 
ticaretini gizlemeye veya kendisini suçtan kurtarmaya yönelik be-

                                                            
36  A. Caner Yenidünya, Zafer İçer, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin 

Pişmanlık, Fasikül Dergisi, Sayı:38, Ocak 2013, s. 16.; Parlar-Demirel s. 447.  
37  Tezcan-Erdem-Önok, s. 726. 
38  Yenidünya-İçer, Etkin Pişmanlık, s. 22; Parlar-Demirel s. 449. 
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yanları bakımından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını 
kabul etmemiştir. (Bkz. 5.2.3, 5.2.5) TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca 
failin verdiği bilginin yardım ve hizmet niteliğinde kabul edilebil-
mesi için, hizmet ve yardımın konusu olan bilgilerin doğru olması-
nın yanında, hizmet ve yardımın sonuca etkili ve yararlı olması da 
gerekmektedir.39 

5.2.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/2862 K. 2014/5369 T. 10.7.2014 

“Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinde, adını ve suçla ilgisi-
ni açıklayarak diğer sanık K.’ın suçunun ortaya çıkmasına ve yakalanmasına 
yardım eden sanık hakkında, etkin pişmanlıkla ilgili TCK’nın 192. maddesi-
nin üçüncü fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” 

5.2.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/15264 K. 2013/6023 T. 18.6.2013 

“Şüphe üzerine durdurulan sanığın, üzerinde ve evinde ele geçirilen 
toplam net 260 gramdan ibaret esrarı satacağına veya başkasına devredece-
ğine dair delil bulunmadığı aşamada, kullanmak için bulundurduğunu söy-
lemesi mümkün iken, satmak için taşıdığını beyan etmek suretiyle “uyuştu-
rucu madde ticareti yapma” suçunun ortaya çıkarılmasına hizmet eden sa-
nık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hük-
münün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi” 

5.2.3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1531 K. 2013/254 T. 21.5.2013 

“Sanık A.’in araç içinde yapılan arama sırasında uyuşturucu maddenin 
ortaya çıkarılmasında emniyet görevlilerine yardımcı olmadığı gibi yakalan-
dıktan sonra da esrar maddesini kullanmak için tanımadığı bir şahıstan al-
dığını beyan etmesi suçun ortaya çıkmasında etkili olmayıp, bilakis sanığın 
bu beyanıyla sabit görülen uyuşturucu ticareti suçunu gizleyemeye çalıştığı, 
bu nedenle TCK’nun 192/3. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık şartla-
rının oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu itibarla, sanığın etkili bir bilgi açık-
lamasının söz konusu olmadığı olayda, sanık hakkında etkin pişmanlık nede-
                                                            
39  Uygulamada uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık durumları 

örnekleri için ayrıca bkz. Erkan Canak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında 
Etkin Pişmanlık, Kazancı Hukuk Yayımevi, İstanbul, 2012, s. 116-118. 
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niyle indirim yapılmaması gerektiğine dair yerel mahkeme kararı isabetli 
olup, onanmasına karar verilmelidir.” 

5.2.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/22048 K. 2013/1748 T. 25.2.2013 

“Suç konusu esrarın taşındığı otomobili kimin kullandığının bilinme-
diği aşamada, sürücü olarak kendisinin kullandığını söyleyerek kendi suçu-
nun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında, etkin pişmanlığı sebe-
biyle T.C.K.nın 192. maddesinin 3. fıkrasının uygulanması gerektiğinin 
gözetilmemesi,” 

5.2.5. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-670 K. 2012/226 T. 12.6.2012 

“Sanığın etkin pişmanlık uygulamasına esas alınan, kullandığı araçta 
uyuşturucu madde olduğunu bilmediğine, sanıklar İbrahim ve Şaban’ın 
isteği nedeniyle onlarla birlikte Van’a gittiğine ilişkin kendisini suçtan kur-
tarmaya yönelik 11.03.2010 tarihli anlatımındaki ayrıntılar, daha önce gö-
revliler tarafından öğrenilmemiş olsa dahi suçun ortaya çıkmasında ya da 
suç ortaklarının yakalanmasında veya belirlenmesinde etkili olmayıp yardım 
ve hizmet niteliğinde bulunmadığı ve TCY’nın 192/3. maddesinde düzenle-
nen etkin pişmanlık koşullarının oluşmadığı kabul edilmelidir. Bu nedenle, 
sanığın etkili bir bilgi açıklamasının sözkonusu olmadığı olayda sanık hak-
kında etkin pişmanlık nedeniyle indirim yapılmasına dair yerel mahkeme 
hükmü ile bu hükmün onanmasına ilişkin Özel Daire kararında isabet bu-
lunmamaktadır.” 

5.2.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/8832 K. 2011/55414 T. 4.10.2011 

“Diğer sanık A.’ın evinde yapılan aramada ele geçen uyuşturucu mad-
denin kendisi tarafından gönderildiğini söyleyerek, diğer sanık A.’ın soyut 
beyanıyla içeriği tam olarak belirlenemeyen telefon görüşmeleri dışında delil 
bulunmadığı aşamada ikrarıyla atılı suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yar-
dımda bulunduğu anlaşılan sanık hakkında, T.C.K.nın 192/3. maddesinde 
öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetil-
memesi” 
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5.2.7. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/5689 K. 2010/26390 T. 13.12.2010 

“Dosya kapsamına göre; diğer sanık Bahattin’in kullandığı araçta yapı-
lan aramada, suça konu uyuşturucu maddenin görevlilerce ele geçirilmesin-
den sonra ve hakkında yeterli delil bulunmadığı aşamada, söz konusu mad-
denin kendisine ait olduğunu söyleyerek, suçunun ortaya çıkmasına hizmet 
ve yardım eden sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarın-
ca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” 

5.2.8. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/8987 K. 2010/6619 T. 23.3.2010 

“Sanık Kadir’in evinde yapılan aramada ele geçen uyuşturucu madde-
nin, hakkında soruşturma yürütülmeyen sanık Mustafa’ya ait olduğunu 
söyleyerek adı geçenin suçunun ortaya çıkmasına yardım ettiği; sanık Mus-
tafa’nın da sanık Kadir’in atfı cürüm niteliğindeki soyut beyanından başka 
delil bulunmadığı aşamada, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söyleye-
rek, ikrarıyla atılı suçun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu 
anlaşıldığından; sanıklar hakkında, TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen 
etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” 

5.2.9. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/13382 K. 2010/6426 T. 23.3.2010 

“Y... F... mahallesi S... sokakta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yö-
nündeki çok sayıda ihbar üzerine bu sokakta bulunan evlere ilişkin alınan 
arama kararına dayanılarak sanık Afife’nin evinde yapılan aramada 71 adet 
poşet içinde net 39,8 gram esrar maddesi ile 2 adet extacy hap ele geçirilme-
sinden sonra sanık Afife’nin, evinde bulunan uyuşturucu maddelerin karde-
şi diğer sanık Ramazan’a ait olduğunu söyleyip, kalmış olduğu evi de göste-
rerek bu sanığın yakalanmasını ve suçunun ortaya çıkmasını sağladığı; yine 
evinde ve üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanık 
Ramazan’ın, sanık Afife’nin evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kendi-
sine ait olduğunu söyleyerek, hakkında sanık Afife’nin soyut beyanı dışında 
delil bulunmadığı bir aşamada ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına 
hizmet ettiği anlaşıldığından, her iki sanık hakkında TCK’nın 192/3. madde-
si uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin göze-
tilmemesi,” 
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5.2.10. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/7173 K. 2010/1454 T. 27.1.2010 

“Tayfun isimli kişinin yönetimindeki otomobilde sanıkla birlikte toplam 
beş kişinin bulunduğu, şüphe üzerine ve önleme araması kararına dayanıla-
rak yapılan arama sonucu otomobilin arka koltuğunun sağ boşluğundaki 
poşet içinde suç konusu esrarın ele geçirildiği, sanığın bu esrarın kendisine 
ait olduğunu söylediği dikkate alınarak; ikrarı ile kendi suçunun ortaya çık-
masına yardım eden sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen 
etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” 

5.2.11. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/18087 K. 2009/8013 T. 29.4.2009 

“Dosya kapsamına göre; sanık Bayram’ın suç konusu uyuşturucu 
madde ile yakalanmasından sonra beyanlarıyla, sanık Nevzat’a ait olup, 
diğer sanık H.Hasan’a ait büfede uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini ve 
sanık Nevzat’ın yakalanmasını sağladığı, sanık Nevzat’ın ise, üst ve ev ara-
masında herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmemesine rağmen, söz 
konusu uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ederek ikrarı ile 
suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşılmakla; her 
iki sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık 
hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,” 

5.2.12. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/6516 K. 2007/7666 T. 20.6.2007 

“Sanık Sebahattin’in, güvenlik görevlilerinin bilgisi olmadığı aşamada 
kendisinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi diğer sanık Burhan Kelemer’in 
satması için verdiğini söyleyerek onun yakalanmasını ve suçunun ortaya 
çıkarılmasını sağladığı gözetilerek hakkında 192/3. maddesinin uygulanması 
gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı olduğundan hükmün BOZUL-
MASINA” 

5.2.13. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/6139 K. 2009/18152 T. 23.11.2009 

“Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık Şaban K. hakkında 
kurulan hükmün incelenmesi: 

Dosya kapsamına göre; görevlilerce yapılan yol aramasında, sanıkların 
beraber seyir halinde oldukları, sanık Hamza’nın yönetimindeki araçta yapı-
lan aramada, kişisel kullanım sınırı içerisinde bulunan net 329,5 gr esrar 
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maddesinin ele geçirildiği: Hamza’nın esrarı diğer sanık Şaban’dan bedelsiz 
aldığını söylediği, Şaban’ın da aynı yönde ifade verdiği; böylelikle ikrarı ile 
kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiğinin anlaşılması 
karşısında; hakkında 5237 sayılı TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin 
pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekliğinin gözetilmemesi,” 

5.2.14. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/31344 K. 2011/3680 T. 4.4.2011 

“Sanık hakkında ihbarın içeriğine, olay tutanağı kapsamına, sanığın 
ikametinde ele geçen suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçiriliş biçimine 
göre; sanığın ikametinde arama yapmak için gelen güvenlik güçlerine evinde 
bulunan uyuşturucu maddeyi aramadan önce teslim etmesinin TCK’nın 
192/3. maddesi kapsamında etkinlik pişmanlık sayılmayacağı gözetilmeden, 
sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması”40 

5.3. TCK m. 188/3 ve m. 191 Ayrımına Dair Suç Konusu Uyuşturucu 
Madde Miktarının Suça Etkisi ve Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesine İliş-
kin Kararlar 

Eylemin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın 
almak, kabul etmek veya bulundurmak suçunu mu, yoksa uyuşturu-
cu madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesinde belir-
gin rol oynayan husus, sanığın amacıdır. Sanığın kastının belirlenme-
si açısından ise uyuşturucunun miktarı önem arz etmektedir. Yargı-
tay uygulamasında, genellikle kişisel kullanım ihtiyacına yetecek 
miktar esas alınmaktadır. (Bkz. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.8, 
5.3.9, 5.3.10) Aynı zamanda dikili veya kurutulmaya bırakılmış kene-
virlerden elde edilebilecek esrarın miktarına göre, uyuşturucu madde 
ticareti yapma suçu oluşacaktır. (Bkz. 5.3.22, 5.3.24, 5.3.26) Bununla 
birlikte, failin ele geçiriliş biçimi, maddenin bulundurulduğu yer (ko-
layca ele geçirilebilecek yer vb.), bulundurma şekli (örneğin paket, 
poşet sayısı) gibi kriterler gözetilerek failin kastı tespit edilmeye çalı-
şılmaktadır.41 (Bkz. 5.3.12, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.21, 5.3.23, 
5.3.25, 5.3.26) Son olarak, failin uyuşturucu maddeyi hangi kastla 

                                                            
40  Aktaran Parlar-Demirel, s. 153. 
41  Tezcan, Erdem, Önok, s. 720.  



UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE CEZA HUKUKU ARAÇLARI YOLUYLA MÜCADELE 146 

bulundurduğu tespit edilemiyorsa, “şüpheden sanık yararlanır” ilke-
si gereğince failin uyuşturucu maddeyi kullanmak maksadıyla bu-
lundurduğu sonucuna varılmalıdır. (Bkz. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.6, 
5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.11, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.17, 5.3.20) 

5.3.1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1335 K. 2013/423 T. 22.10.2013 

“Bir ihbar üzerine yakalanan sanığın üzerinde taşıdığı poşetin içerisin-
de ele geçirilen kenevir bitkisi dışında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı 
yolunda teknik ya da fiziki takip, tanık beyanı, iletişimin tespiti v.b gibi so-
mut, yeterli, her türlü şüpheden arınmış, kesin ve inandırıcı herhangi bir 
delil elde edilememesi, uygulamada ilke olarak kabul edilen yıllık uyuşturucu 
madde kullanım miktarı göz önünde bulundurulduğunda, adli raporda belir-
tilen 345,510 gramlık esrar maddesinin yıllık şahsi kullanım sınırları içeri-
sinde olması, sanığın uyuşturucu maddeyi satmak için değil kullanmak 
amacıyla satın aldığı yönündeki aksi kanıtlanamayan istikrarlı savunmaları 
birlikte değerlendirildiğinde, uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği 
şüphe boyutundan öteye geçememektedir. 

Bu itibarla; sanığın sübuta eren eyleminin kullanmak amacıyla uyuş-
turucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu yönündeki Özel Daire 
bozma ilamında bir isabetsizlik bulunmadığından, itirazın reddine karar 
verilmelidir.” 

5.3.2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1501 K. 2013/52 T. 12.2.2013 

“Sanıkların tüm aşamalarda istikrarlı biçimde uyuşturucu madde (es-
rar) kullandıklarını ancak uyuşturucu madde ticareti yapmadıklarını sa-
vunmaları, sanıklar C. ve U. ‘un kanlarında THC (esrar) maddesinin bu-
lunması, ele geçen net 1,2 gram esrarın kişisel kullanım sınırları içinde kal-
ması, sanıkların ev ve üstlerinde yapılan aramada başka bir uyuşturucu-
uyarıcı maddenin ele geçirilememiş olması, uyuşturucu maddenin kolayca 
erişilebilecek biçimde toplam 2 adet sigara paketi içinde bulundurulması, 
istihbari bilgi dışında sanıkların savunmalarının aksini gösterir delil elde 
edilememesi hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların uyuşturucu 
madde ticareti suçunu işledikleri şüphe boyutunda kalmaktadır… Bu neden-
le, sanıkların eylemlerinin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak 
suçunu oluşturduğunu kabul eden Özel Daire bozma kararı isabetlidir.” 
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5.3.3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-325 K. 2012/1817 T. 16.10.2012 

“Sanıkların kiralamış oldukları araçla Tem Otoyolunda Akyazı’dan İs-
tanbul istikametine doğru seyir halinde iken ihbar üzerine durdurularak araç-
ta yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dışında, sanıkların 
uyuşturucu maddeyi ticari amaçla naklettiği yolunda bir kanıtın elde edile-
memesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük gereksinim 
miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen net 393,5 gram 
uyuşturucu madde miktarının iki kişinin kişisel kullanım sınırları içinde ol-
ması, sanıkların tüm aşamalarda araçta bulunan uyuşturucu maddeyi satmak 
için değil, kullanmak için bulundurdukları yönündeki aksi kanıtlanamayan 
savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların uyuşturucu madde tica-
reti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır… Bu nedenle, yerel mah-
kemece, sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 
suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin kanaat vermekten uzak kanıtlara 
dayanılarak, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılma-
sına karar verilmesi suretiyle suç niteliğinin hatalı belirlenmesi isabetsizdir.” 

5.3.4. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2011/10-482 K. 2012/1784 T. 25.9.2012 

“Üzerinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dı-
şında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka bir kanıtın elde 
edilememesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük gerek-
sinim miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen net 2 gram 
59 miligram uyuşturucu madde miktarının bir günlük kişisel kullanım sı-
nırları içinde olması, sanığın tüm aşamalarda üzerinde bulunan uyuşturucu 
maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulundurduğu yönündeki aksi 
kanıtlanamayan savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuştu-
rucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır. Kaldı ki, 
bir taraftan hakkında olayın başlangıcında hiçbir iddia olmadığı ve olay ma-
hallinde de bulunmadığı halde sanık L.’nin beyanları ile soruşturmaya dahil 
edilen ve uyuşturucu madde ticareti suçundan kurulan mahkumiyet hükmü 
Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşen M. A.’a dair beyanlarına itibar 
edilen sanık L.’nin, diğer taraftan ele geçen uyuşturucuyu kullanmak ama-
cıyla bulundurduğuna dair aksi ispatlanamayan ve aşamalarda istikrarlı 
olarak dile getirdiği savunmasına itibar edilmemesi de açıklanması olanaklı 
olmayan bir çelişki oluşturmaktadır… 
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Bu nedenle, yerel mahkemece, sübuta eren eylemin kullanmak için 
uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin 
kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın uyuşturucu madde 
ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle suç niteliği-
nin hatalı belirlenmesi isabetsizdir.” 

5.3.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/2093 K. 2013/7340 T. 15.7.2013 

“Otobüsün bagajındaki çantasında ele geçirilen net 406 gram esrar ne-
deniyle sanık hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan bu 
davanın açıldığı, ayrıca kanında ve idrarında esrar etken maddesi tespit 
edilmesinden dolayı Ceyhan Sulh Ceza Mahkemesi’ne “kullanmak için 
uyuşturucu madde bulundurma” suçundan dava açıldığı ve bu davalara 
konu olan fiillerin farklı olduğu; İskenderun’da oturup çalışan sanık Anka-
ra’ya dişini yaptırmaya gitmekte olduğunu söyleyip esrarı kullanmak için 
bulundurduğunu savunmuş ise de, somut olaya göre belirlenen zaman dili-
mi itibarıyla 406 gram esrarın kullanma sınırları üzerinde olduğu ve sanı-
ğın bu esrarı satmak için bulundurduğu anlaşıldığından, tebliğnamedeki 
bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.” 

5.3.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/1451 K. 2013/6215 T. 20.6.2013 

“Olay tutanağı içeriğine, sanığın savunmasına ve dosya kapsamına gö-
re; suç tarihinde 6 pakette toplam net 4.2 gram esrarla yakalanan sanığın 
savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeyi kullanma dışında bir 
amaçla bulundurduğuna dair mahkûmiyetine yeterli ve kesin delil bulun-
madığı eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu 
oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması” 

5.3.7. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1253 K. 2012/1769 T. 18.9.2012 

“Suç tarihinde yapılan istihbari çalışma sonucunda, usulüne uygun 
olarak gerçekleştirilen aramalarda sanığın ev ve seralarında uyuşturucu 
madde ele geçirilmiş ise de, tanık H.E.’nin sonradan değişen kolluktaki be-
yanı ve istihbari bilgi dışında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yönünde 
başka herhangi bir kanıtın bulunmaması, el konulan uyuşturucu madde 
miktarının kişisel kullanım sınırları içinde olması, uyuşturucunun evde 
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rahatlıkla bulunabilecek bir yerde ele geçmesi, sanığın tüm aşamalarda istik-
rarlı olarak uyuşturucu maddeyi satmak için değil, kullanmak için bulun-
durduğunu savunması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, sanığın 
uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmakta ve 
sübuta ermemektedir… Bu nedenle, sanığın sübuta eren eyleminin kullan-
mak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilme-
den, kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, uyuşturucu 
madde ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle, suç 
niteliğinin hatalı belirlenmesi isabetsiz ve yasaya aykırıdır.” 

5.3.8. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-294 K. 2012/253 T. 26.6.2012 

“Aracında yapılan arama sonucu ele geçen kenevir bitkisi dışında, sanı-
ğın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yolunda başka bir kanıtın elde edile-
memesi, uygulamada kabul edilen günlük kullanım miktarı dikkate alındı-
ğında, ekspertiz raporunda belirtilen üçyüzkırk gramlık uyuşturucu madde 
miktarının yıllık kişisel kullanım sınırları içerisinde bulunması, sanığın söz 
konusu uyuşturucu maddeyi satmak için değil kullanmak amacıyla bulun-
durduğu yönündeki aksi kanıtlanamayan savunmaları birlikte değerlendiril-
diğinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunu işlediği kuşku bo-
yutunda kalmaktadır. 

Bu nedenle sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bu-
lundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin bir kanaat vermekten 
uzak kanıtlara dayanılarak, yerel mahkemece sanığın uyuşturucu madde 
ticareti suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle suç niteliği-
nin hatalı belirlenmesi isabetsizdir.” 

5.3.9. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2011/10-387 K. 2012/75 T. 6.3.2012 

“Evinde yapılan arama sonucunda ele geçen uyuşturucu madde dı-
şında, sanığın uyuşturucu maddeyi sattığı yolunda başka bir kanıtın elde 
edilememesi, Adli Tıp Kurumunun mütalaalarında belirtilen günlük kul-
lanım miktarı dikkate alındığında, bilirkişi raporunda belirtilen 276 gram-
lık uyuşturucu madde miktarının iki aylık kişisel kullanım sınırları içinde 
olması, sanığın tüm aşamalarda evinde bulunan uyuşturucu maddeyi sat-
mak için değil, kullanmak için bulundurduğu yönündeki aksi kanıtlana-
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mayan savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın uyuşturucu 
madde ticareti suçunu işlediği kuşku boyutunda kalmaktadır…Bu nedenle, 
yerel mahkemece, sübuta eren eylemin kullanmak için uyuşturucu madde 
bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kesin bir kanaat vermek-
ten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti suçun-
dan cezalandırılmasına karar verilmesi suretiyle suç niteliğinin hatalı be-
lirlenmesi isabetsizdir.” 

5.3.10. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/7340 K. 2010/1355 T. 26.1.2010 

“Olay yakalama ve el koyma tutanağı, suç konusu uyuşturucu madde-
lerin ele geçiriliş biçimi ve tüm dosya kapsamına göre; yol kontrolünde ön-
leme araması kararına dayanılarak çantasında yapılan aramada 392 gr esrar 
ele geçirilen sanığın, uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurdu-
ğunu söylediği, idrar ve kan testinde esrar bulunduğu ve ele geçen madde 
miktarın kullanma sınırı içinde kaldığı anlaşıldığından; savunmasının aksi-
ne, uyuşturucu maddeyi başkası için temin ettiğine ve ticaret için bulun-
durduğuna ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, 
bu durumda sanığın fiilinin bütünüyle kullanmak için uyuşturucu madde 
bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilerek; sanık hakkında aynı eylem 
sebebiyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan açılan 
davanın sonucunun araştırılması, derdest ise bu dava ile birleştirilmesi, 
sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, yazılı şekilde 
karar verilmesi,” 

5.3.11. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/7524 K. 2006/10290 T. 20.9.2006 

“Kişisel ihtiyaç sınırını aşmayacak miktardaki suç konusu uyuşturucu 
maddeyi tüm aşamalarda kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanı-
ğın savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna ilişkin, kimliği gizli 
tutulan muhbirin narkotik şubeye yaptığı soyut ihbar dışında, kuşku sırla-
rını aşan yeterli ve kesin kanıt bulunmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı 
TCK’nın 191/1. maddesi yerine, 188/3. maddesi uyarınca mahkumiyet ka-
rarı verilmesi” 
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5.3.12. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/21016 K. 2009/7506 T. 27.4.2009 

“Dosya kapsamına göre; sanığın evinde yapılan aramada, birlikte yaşa-
dığı Betül’ün üzerinde 49 adet jelatine sarılmış paketçikler halinde esrar ele 
geçirilmiş olup, sanığın bu maddeyi kullanmak amacıyla bulundurduğu 
kabul edilmiş ise de; uyuşturucu maddenin 49 paketçik halinde olmasına ve 
ele geçiriliş biçimine göre, sanığın suç konusu esrarı satmak amacıyla bu-
lundurduğunun kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, kullanmak amacıyla 
uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hüküm kurulması,” 

5.3.13. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/8103 K. 2009/1288 T. 3.2.2009 

“Sanığın, evinde esrar maddesi ile hap ve eroin bulundurduğu ve sattı-
ğı yönündeki istihbari bilgi üzerine alınan arama kararına dayanarak evinde 
yapılan aramada; evinin değişik yerlerinde 99 adet paket içinde, net 301.92 
gram esrar maddesi içeren dişi hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğinin 
anlaşılması karşısında; istihbari bilginin içeriği, sanıkta ele geçirilen uyuştu-
rucu maddelerin miktarı, niteliği, ele geçiriliş şekli ve tüm dosya kapsamı 
itibariyle sanığın eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundur-
mak suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanığın sübut bulan bu suçunu 
gizlemek ve bu suçun cezasından kurtulmak için suça konu maddeleri kul-
lanmak için bulundurduğu yönündeki beyanına itibar edilerek yazılı biçimde 
karar verilmesi yasaya aykırı,” 

5.3.14. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/6900 K. 2008/2676 T. 19.2.2008 

“Suç tarihinde sanığın sevk ve idaresinde bulunan araçta yapılan ara-
mada, direksiyon kutusunun içerisinde 255 adet uyuşturucu madde niteli-
ğindeki hapın ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında; suça konu uyuşturu-
cu maddenin miktarı, niteliği, iki poşet içinde ve iki ayrı renkte olması, ele 
geçiriliş şekli ve tüm dosya kapsamı itibariyle sanığın eyleminin satmak 
amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu gözetilme-
den yazılı biçimde karar verilmesi,” 

5.3.15. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/15703 K. 2009/7806 T. 28.4.2009 

“Sanığın evinde yakalanan net 203 gram esrarın ele geçiriliş biçimi ve 
miktarı dikkate alındığında, savunmasının aksine suça konu esrarı satmak 
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amacıyla bulundurduğuna ilişkin soyut ihbardan başka şüpheden uzak, ye-
terli, kesin, inandırıcı delil bulunmadığı ve sanığın tek olan fiilinin bütü-
nüyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturacağı 
gözetilmeden yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması” 

5.3.16. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/18087 K. 2009/8013 T. 29.4.2009 

“Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan kurulan 
hükümlerle ilgili olarak; 

Dosya kapsamına göre; suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçiriliş 
biçimi itibariyle, sanıkların; sübut bulan uyuşturucu madde ticareti yapmak 
suçunu gizlemek ve bu suçun cezasından kurtulmak için; suça konu madde-
leri kullanmak için bulundurduklarını belirttikleri, sanıkların uyuşturucu 
madde kullandıklarının teknik yöntemlerle de belirlenmediği gözetilmeden 
atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar veril-
mesi yasaya aykırı, 

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin tanık Suat’ın so-
yut beyanları ve diğer sanık Bayram ile yaptığı içeriği tam olarak belirlene-
meyen telefon görüşmelerinden başka mahkumiyeti için yeterli, kesin ve 
inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden; atılı suçtan beraati yerine yazılı 
gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı” 

5.3.17. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/5723 K. 2007/6552 T. 4.6.2007 

“Kişisel ihtiyaç sınırını aşmayacak miktardaki suç konusu uyuşturucu 
maddeyi tüm aşamalarda kullanmak için bulundurduğunu söyleyen sanığın 
savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna ilişkin, muhbirin yaptığı 
soyut ihbar dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin kanıt bulunmadı-
ğı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK.nun 191/1. maddesi yerine, 188/3. madde-
si uyarınca mahkumiyet kararı verilmesi” 

5.3.18. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/27377 K. 2013/6722 T. 28.6.2013 

“Suç tarihinde 1,5 gr. esrarla yakalanan ve hakkında kullanmak için 
uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrıca işlem yapılan A.A adlı 
şahsın suç konusu esrarı aldığı yer olarak gösterdiği sanığın evinde yapılan 
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aramada ele geçirilen uyuşturucu maddenin paket sayısı ile bulunduğu yer 
ve dosya kapsamına göre; eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde 
bulundurma suçunu oluşturduğu halde, sanık hakkında beraat kararı veril-
mesi”42 

5.3.19. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E.2011/27307 K. 2013/6517 T. 25.6.2013 

“Olay yakalama el koyma tutanağı içeriğine, sanığın üzerinde ele geçi-
rilen suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirilme şeklim ile paket sayısı-
na(43 paketçik) ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı uyuştu-
rucu madde ticareti yapma suçu sübut bulduğu gözetilmeden, mahkumiyeti 
yerine beraatine karar verilmesi”43 

5.3.20. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/25186 K. 2013/6073 T. 18.6.2013 

“Polis memurlarının durması için ihtarda bulunması üzerine bisikletini 
bırakarak kaçan sanığın, kaçarken yere attığı iki paketçik halindeki toplam 
1,5 gramdan ibaret esrarı, kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna 
ilişkin kuşkuyu aşan delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında “kul-
lanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde 
ticareti yapma” suçundan hüküm kurulması”44 

5.3.21. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/4857 K. 2013/852 T. 25.1.2013 

“Dosya kapsamı, olay tutanağı, tanıklar M. Ve A.’nın anlatımları ile 
tanık A.’ya yaptırılan fotoğraf teşhis tuıtanağına, tutanak tanıklarının du-
ruşmadaki beyanlarına ve sanığın yakalanış şekline göre, kiraladığı evdev 19 
ayrı poşette uyuşturucu madde elde edilen sanığın eyleminin uyuşturucu 
madde ticareti yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında 
yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi”45 

                                                            
42  Aktaran Parlar-Demirel, s. 163. 
43  Aktaran Parlar-Demirel, s. 163. 
44  Aktaran Parlar-Demirel, s. 164. 
45  Aktaran Parlar-Demirel, s. 166. 
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5.3.22. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/2579 K. 2012/1557 T. 27.2.2012 

“Olay tarihinde sanığa ait hayvan ağılında kurutulmaya bırakılmış net 
2760 gram esrar elde edilebilecek miktarda kenevir bitkisi ele geçirilmesi ve 
dosya kapsamı karşısında sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti 
yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendiri-
lerek yazılı şekilde hüküm kurulması”46 

5.3.23. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/3936 K. 2012/867 T. 9.2.2012 

“Çadırında yapılan arama sonucu, yanında bulunan siyah poşet 
içinde 50 adat ganyan kağıtlarına sarılı vaziyette net 25 gram esrar 
ele geçirilen sanığın eyleminin bütünüyle “satmak amacıyla uyuştu-
rucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden, tek olan 
fiil nitelik yönünden ikiye bölünerek, uyuşturucu madde ticareti yapma su-
çundan beraat ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan 
suç duyurusunda bulunulması”47 

5.3.24. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/3952 K. 2011/59165 T. 23.12.2011 

“Olay yerinde sanığın kullanımındaki tarlada kurutulmaya bırakılmış 
net 271 gram esrar elde edilebilecek miktarda kenevir bitkisi ile birlikte 1.5 – 
1.8 metre boylarında 1500 kök dikili kenevir bitkisinin ele geçirilmesi ve 
dosya kapsamı karşısında sanığının eyleminin uyuşturucu madde ticareti 
yapma suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun niteliği yanlış değerlendiri-
lerek yazılı şekilde hüküm kurulması”48 

5.3.25. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/3303 K. 2011/56642 T. 26.10.2011 

“Hakkında evinde esrar maddesi bulundurduğu ve bu esrar maddesini 
sattığı şeklinde ihbarda bulunan sanığın ikametinde yapılan aramada; evin 
holünde plastik kova içinde, holde bulunan buzdolabı üzerindeki poşette, 
evin girişine göre solundaki odada kanepe üzerinde ve bahçenin duvarının 
içlerine serpiştirilmiş şekilde olmak üzere toplam net 2180 gram esrar ele 
                                                            
46  Aktaran Parlar-Demirel, s. 167. 
47  Aktaran Parlar-Demirel, s. 167. 
48  Aktaran Parlar-Demirel, s. 168. 
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geçirildiği; esrar miktarının kullanma sınırının çok üzerinde olduğu, suç 
konusu uyuşturucu maddenin miktarı ile ele geçiriliş biçimine göre, sanığın 
eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma gözetilmeden 
suçun niteliğinde hataya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması”49 

5.3.26. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/11518 K. 2011/56286 T. 20.10.2011 

“Sanık hakkında evinde dişi hint keneviri yetiştirdiği duyumu üzerine, 
evinde ve bahçesinde yapılan arama sonucunda, 19 poşet, 29 paketçik ve 1 
cam kavanoz içerisinde toplam 1 kilo 655 gram kurutulmuş kenevir ile 55 kök 
dikili halde Hint keneviri bitkisi ele geçirilmesi, kurutulmuş kenevirlerden net 
toplam 948,18 gram esrar elde edilebileceğinin belirlenmesi karşısında; ele 
geçirilen uyuşturucu maddenin miktarı ile paket ve poşet sayısına göre, sanı-
ğının eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma gözetilme-
den suçun niteliği yanlış değerlendirilerek yazılı şekilde hüküm kurulması”50 

5.4. Uyuşturucu Ticaretine Konu Madde Miktarı ve Cezada Orantılılık 
İlkesine İlişkin Kararlar 

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin miktarı TCK m. 188/3 ile m. 
191’i ayırt etmek açısından önemli bir kriter olmakla birlikte, fiilin 
uyuşturucu ticareti olduğu tespit edildikten sonra cezanın tayini ba-
kımından da son derece önemlidir. 18.6.2014 tarihli ve 6545 sayılı 
Kanunun 66. maddesiyle, 188. maddenin birinci fıkrasında yer alan 
“on yıldan az olmamak üzere” ibaresi “yirmi yıldan otuz yıla kadar” 
şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “beş yıldan on beş yıla kadar” 
ibaresi “on yıldan az olmamak üzere” şeklinde değiştirilmiş ve 
TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ticareti suçu on yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmi bin 
güne kadar adlî para cezası olarak yaptırıma bağlanmıştır. Kanunu-
muzda genel olarak suçların cezası aşağı ve yukarı sınırlar arasında 
gösterilmiştir. Bununla birlikte, 188. maddede görüldüğü üzere, bazı 
hallerde kanun alt sınırı, bazı hallerde de üst sınırı göstermeyebilir, 
bu durumda ise TCK m. 49 ve m.52/1’de gösterilen sınırlar geçerli 

                                                            
49  Aktaran Parlar-Demirel, s. 169-170. 
50  Aktaran Parlar-Demirel, s. 170. 
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olacaktır.51 Hakimin söz konusu sınırlar içinde temel cezayı tayin 
etmede önemli takdir hakkı bulunmaktadır. Ancak hakim bu takdir 
hakkını kullanırken cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinin 
düzenlendiği TCK’nın 61. maddesindeki52 nesnel ölçütleri kullanma-
lıdır.53 Bununla birlikte, TCK’nın “Adalet ve kanun önünde eşitlik 
ilkesi” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrası uyarınca suç işleyen kişi hak-
kında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine 
hükmolunacağı düzenlenmiş ve böylece işlenen fiil ile hükmolunan 
ceza ve güvenlik tedbiri arasında orantı bulunması gerektiği vurgu-
lanmıştır. Bu kapsamda uyuşturucu veya uyarıcı maddenin miktarı 
az ise cezanın tayininde alt sınırdan uzaklaşılması bozma nedeni sa-
yılabilmektedir.(Bkz. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5) Yine suç konusu 
uyuşturucu maddenin miktarına göre alt sınırdan ceza verilerek ce-
zanın eksik tayin edilmesi de bozma nedeni yapılmıştır. (Bkz. 5.4.6) 
                                                            
51  Hakeri, s. 680. İfade etmek gerekir ki, TCK m. 49’da yer alan düzenleme sonuç 

cezayı değil, temel cezayı ifade etmektedir. Bu konuda bkz. YCGK E. 2006/5-178 
K. 2006/163 T. 20.6.2006 “… 49. maddede yer alan düzenlemenin sonuç cezayı değil, 
temel cezayı gösterdiği, bu yeni düzenleme ile hürriyeti bağlayıcı cezaya bir üst sınır ge-
tirmenin amaçlandığı, yasa değişikliğinin aleyhe değil lehe olduğu anlaşılmaktadır. 5237 
sayılı Yasanın diğer hükümlerinin incelenmesinden de bu husus açıkça ortaya çıkmakta-
dır, şöyle ki; 5237 sayılı Yasanın, Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini dü-
zenleyen 188. maddesinde, 1. fıkrada, imal, ithal veya ihraç fiilerinin cezası on yıldan az 
olmamak üzere hapis cezası olarak belirlenmiş, 4. fıkrada, uyuşturucunun eroin, kokain, 
morfin veya baz morfin olması halinde verilecek cezanın yarı oranında, 5. fıkrasında ise 
bu suçların bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın 
yarı oranında arttırılacağı hükmüne yer verilmiştir. Maddenin 1. fıkrasındaki suçun yap-
tırımının üst sınırının 5237 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca 20 yıl hapis olduğunda 
bir kuşku bulunmamaktadır, bu hükmün temel cezayı değil sonuç cezayı da kapsadığının 
kabulü halinde, mahkemece 1. fıkra uyarınca üst sınırdan ceza tayin edildiği taktirde, di-
ğer fıkraların hiçbir şekilde uygulama olanağı olamayacak, alt sınırdan ceza tayin edildiği 
taktirde dahi, 4 ve 5. fıkralardaki artırımlar uygulandığında hapis cezası yirmi yılı aşaca-
ğından, diğer fıkraların uygulanması olanaksız hale gelecektir, bu kabul yasa koyucunun 
açık iradesine aykırı olduğu gibi, yasanın sistemine de uygun bir çözüm değildir.” 

52  TCK’nın 61. maddenin 1. fıkrasında, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen 
cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezanın belirlenmesinde göz önünde bu-
lundurulması gereken hususlar; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanı-
lan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, mey-
dana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, failin kast veya taksire dayalı kusuru-
nun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik şeklinde düzenlenmiştir. 

53  Artuk-Gökcen-Yenidünya, s. 827.  
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5.4.1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2013/10-558 K. 2013/436 T. 5.11.2013 

“Hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma su-
çundan soruşturma yürütülen kişinin adını vermesi üzerine, sanığın yalnız 
olarak, yakınında okul, çocuk parkı, kafe ya da benzeri bir yer bulunmayan 
bir mahalde yakalanması, 12 paket halinde ve adını veren kişide ele geçirilen 
1 paketin de dahil edilmesiyle toplam net miktarı 17.8 gram olan esrar ele 
geçmesi ve aşamalarda maddeleri satış için bulundurduğunu belirterek su-
çunu ikrar etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, yerel mahkemece sanık hak-
kında temel hapis cezasının 8 yıl olarak belirlenmesinde; “suçun vasıf ve 
niteliği, işleniş biçimi, sanığın aynı eylemi işleme yönündeki kararlılığı ve 
kast yoğunluğuyla suçun neticeleri nazara alınarak” biçiminde gerekçe gös-
terildiği görülmektedir. 

Sanığın bağlantılı olduğu uyuşturucunun net 17,8 gram esrar olması 
ve yakalandığı yer göz önüne alındığında, sanık hakkında temel ceza tayin 
edilirken dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeyle ve orantılılık ilkesine 
aykırı olarak yerel mahkemece orantısız şekilde alt sınırdan çok uzaklaşılması 
isabetsizdir.” 

5.4.2. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2012/10-1279 K. 2013/86 T. 5.3.2013 

“Sanık bir ihbar üzerine, gece saatlerinde yalnız olarak, yakınında okul, 
çocuk parkı, kafe ya da benzeri bir yer bulunmayan mahalde, üzerinde net 
ağırlığı bir gram olan uyarıcı madde ile yakalanmış olup, söz konusu mad-
denin kokain olması suçun daha fazla ceza verilmesini gerektiren nitelikli bir 
halidir. 

Sanığın üzerinden çıkan uyarıcı madde miktarı ile yakalandığı yer göz 
önüne alındığında, yerel mahkemece sanık hakkında alt hadden uzaklaşılarak 
ceza tayin edilirken dayanılan; “suç işleme sebep ve saiki, kastının yoğunlu-
ğu” şeklindeki gerekçe, dosya kapsamına, adalet, hak ve nasafet kuralları ile 
TCK’nun “suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve 
güvenli tedbirine hükmolunur” şeklindeki 3/1. maddesi hükmüne aykırı 
olduğundan, yerel mahkemece anılan gerekçelerle alt sınırdan uzaklaşılarak 
hüküm kurulması isabetsizdir.” 
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5.4.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/10991 K. 2007/12602 T. 5.11.2007 

“Suç konusu uyuşturucu maddenin 1315 gram esrardan ibaret olduğu, 
suçun işleniş biçimi ile sanığın kastına dayalı kusurunda bir ağırlık bulun-
madığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 3/1. maddesinde öngörülen “oran-
tılılık” ilkesine aykırı olarak, temel gün para cezasının alt sınır çok aşılmak 
suretiyle sanık hakkında 6000 gün olarak belirlenmesi yasaya aykırı” 

5.4.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/6529 K. 2007/7644 T. 19.6.2007 

“Suç konusu uyuşturucu maddenin 4,5 gram esrar ile 4 adet ekstaziden 
ibaret olduğu, suçun işleniş biçimi ile sanıkların kastlarına dayalı kusurla-
rında bir ağırlık bulunmadığı gözetilmeden, 5237 sayılı TCK’nın 3/1. mad-
desinde öngörülen “orantılılık” ilkesine aykırı olarak, temel gün para cezası-
nın alt sınır çok aşılmak suretiyle sanık Bilal hakkında 5000 gün ve sanık 
Şahin hakkında 3000 gün olarak belirlenmesi yasaya aykırı” 

5.4.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/13908 K. 2007/14345 T. 6.12.2007 

“TCK’nun 188/3. maddesinde yazılı hürriyeti bağlayıcı cezanın üst 
haddinin 15 yıl olduğu, Türkiye genelinde zaman zaman tonlara varan 
uyuşturucu madde ele geçtiği ve yargılama konusu olduğu, bu durumlarda 
dahi azami 15 yıl hapis cezasına hükmedilebileceği, sanıkta ise 17709,9 gram 
esrar ele geçirildiği, emsal dosyalar gözetilerek sanığın cezasının tayini ge-
rektiği gözetilmeden, salt yasadaki kelimelerin tekrarı ile suçun işleniş şekli, 
suça konu esrar maddesinin önem ve değerinin çokluğu, kastın yoğunluğu, 
sanığın amaç ve saikı, geçmişi, ceza adaletinin temin ve tesisi ile hak ve 
nesafet kuralları gözetilerek gerekçe yapılarak Türkiye genelindeki uygulama-
ya aykırı biçimde temel cezanın asgari haddin çok üzerinde tayin edilmesi” 

5.4.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/9838 K. 2012/18731 T. 20.12.2012 

“Kabule göre; 29.07.2009 tarihinde işlenen suçtan dolayı, ele geçirilen 
9950 gram eroinin miktarına bağlı olarak önem ve değeri ile oluşturduğu 
tehlikenin ağırlığına göre, temel cezanın alt sınırdan daha fazla uzaklaşılarak 
belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, hapis cezasının 6 yıl ve adlî para cezası-
nın 120 gün olarak eksik tayin edilmesi,” 
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5.5. Suçun Maddi Konusunun Bulunmamasına İlişkin Kararlar 

Hareketin yöneldiği kişi veya şey suçun konusunu oluşturmakta 
olup konusuz bir suç düşünülemez.54 Uyuşturucu veya uyarıcı mad-
de imal ve ticareti suçlarının konusu uyuşturucu veya uyarıcı mad-
dedir. Somut olayda suç konusu uyuşturucu maddenin ele geçirile-
memesi veya kime ait olduğu konusunda delil bulunamaması halin-
de suçun oluştuğunun kabulü mümkün değildir. (Bkz. 5.5.1, 5.5.2, 
5.5.3, 5.5.5) Yargıtay, failin, uyuşturucu madde ticareti yapan kişiyi 
aradığında alıcı rolündeki kolluk görevlileri ile uyuşturucu alımı ko-
nusunda konuşmasını ve buluşma yerinde görevliler tarafından ya-
kalanmasını uyuşturucu maddeye el konulduğundan işlenemez suç55 
kapsamında değerlendirmiştir. (Bkz. 5.5.4) Zira burada kolluk görev-
lileri kişiyi işlenemeyecek bir suça yönlendirmiştir, suçun gerçekleş-
mesi mutlak olarak imkânsızdır. Yine ele geçirilen maddenin içinde 
eser miktarda uyuşturucu bulunması halinde işlenemez suçun söz 
konusu olduğu kabul edilmektedir. (Bkz. 5.5.6) 

5.5.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/11806 K. 2007/12471 T. 2.11.2007 

“Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanığın, iletişim tes-
pit tutanaklarında ve beyanlarında diğer sanığa verdiği kabul edilen uyuştu-
rucu maddenin elde edilememesi ve teknik yöntemle uyuşturucu madde olup 
olmadığının saptanamamış olması karşısında; suçu işlediğine dair diğer 
sanık Ahmet’in sonradan döndüğü beyan dışında delil bulunmadığından 
beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,” 

5.5.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/22548 K. 2009/15827 T. 19.10.2009 

“Dosya kapsamına göre; sanığa ait herhangi bir uyuşturucu madde ele 
geçirilemediği gibi, uyuşturucu madde kullandığına dair tıbbi bir bulguya 

                                                            
54  Artuk-Gökcen-Yenidünya, s. 280.  
55  İşlenemez suç, cezai müeyyide içeren bir hükmü ihlale yönelmiş olmasına rağmen, 

ya vasıtanın ihlal edilmek istenen suçu karakterize eden zarar veya tehlikeyi mey-
dana getirmeye elverişli olmaması ya da hareketin konusunun bulunmaması se-
bebiyle başarısız kalmaya mahkum bir davranış olarak tanımlanabilir. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Dönmezer-Erman, C:1, s. 458-459.; Artuk, Gökcen, Yenidünya, s. 584. 
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da ulaşılamaması karşısında; sanığın soyut ikrarı dışında, mahkumiyetine 
yeterli, somut ve inandırıcı herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle atılı 
suçtan beraatine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,” 

5.5.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/4828 K. 2010/8734 T. 13.4.2010 

“Sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına ilişkin, içe-
riği tam olarak belirlenemeyen telefon görüşmelerinden başka delil bulun-
madığı gibi, sanık M.M’nin işletmeciliğini yaptığı kahvehanedeki bilardo 
masasının altında ele geçirilen bir adet extacy hapın sanığa ait olduğuna 
ilişkin delil de bulunmadığı gözetilmeden atılı suçtan beraatlari yerine mah-
kumiyetlerine karar verilmesi”56 

5.5.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/2548 K. 2010/3279 T. 15.2.2010 

“1- Olay ve yakalama tutanağına, tutanak düzenleyici tanıkların anla-
tımlarına ve savunmalara göre; sanığın olay günü uyuşturucu madde ticareti 
yapmak suçundan mahkûm olan diğer sanık Hacı A.’dan kullanmak amacıyla 
uyuşturucu temin etmek için, önceden bildiği cep telefonu numarasından 
aradığında, bu sırada Hacı A.’ı yakalamış bulunan görevliler tarafından du-
rumdan şüphelenilerek telefona cevap verildiği, sanığın Hacı ile görüştüğü 
düşüncesi ile uyuşturucu alımı ve randevu yerinin tespitine ilişkin konuş-
mayı gerçekte görevliyle yapmasının ardından, kararlaştırılan yere geldiğin-
de, güvenlik görevlilerince yakalandığı; suç konusu uyuşturucu maddeye 
daha önce görevliler tarafından elkonulmuş olduğundan, sanığın zaten alma-
sına olanak bulunmadığı, bu nedenle işlenemez suçun söz konusu olduğu ve 
buna bağlı olarak sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı 
gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,” 

5.5.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/5405 K. 2010/710 T. 21.1.2010 

“Kendilerinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanıkların, diğer sanık-
larda yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgilerinin saptanamadığı, telefon 
konuşmalarında geçen ve ticaretini yaptıkları ileri sürülen maddelerin bu-
lunmaması nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı nitelikte olup olmadığının 
teknik yöntemlerle belirlenemediği, böylece sanıkların üzerlerine atılı suçu 
                                                            
56  Aktaran Parlar-Demirel, s. 173. 
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işlediklerine ilişkin yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine 
hükümlülüklerine karar verilmesi,” 

5.5.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/9234 K. 2007/8332 T. 3.7.2007 

“Jandarma Genel Komutanlığı Bölge Kriminal Laboratuarları Şube 
Müdürlüğü’nün 09.12.2002 gün ve 3609 sayılı ekspertiz raporunda, suç 
konusu maddenin 2313 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşturucu madde-
lerden olmadığının; Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu’nun 
28.07.2003 tarih ve 1123 sayılı raporunda ise sanıkta ele geçirilen 1.885 
gram maddenin içindeki uyuşturucunun, eser miktarda olduğunun belirtil-
mesi karşısında; suçun maddi konusu olan uyuşturucu maddenin kullanma-
ya ve buna bağlı olarak uyuşturucu madde temin etme suçuna elverişli ol-
madığından, olayda işlenemez suçun söz konusu olduğu, suçun unsurları-
nın oluşmadığı ve sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği dikkate alın-
madan yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması yasaya aykırı” 

6. NİTELİKLİ HALLERE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI: 

6.1. Uyuşturucu Maddenin Niteliğine Bağlı Nitelikli Hallere İlişkin Kararlar 
(m. 188/4) 

Türk Ceza Kanununun 188/4. maddesi uyarınca uyuşturucu ve 
uyarıcı madde ticareti suçlarında, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri57 
veya bazmorfin olması nitelikli haldir. (Bkz. 6.1.3) Zira söz konusu 
uyuşturucu veya uyarıcı maddeler, diğer maddelere göre daha fazla 
zarar verici ve tehlike doğurucu nitelik taşımaktadır.58 Maddede yapı-
lan sayım sınırlayıcı olduğundan bu kapsama girmeyen maddeler hak-
kında bu nitelikli halin uygulanma imkanı bulunmamaktır. (Bkz. 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.4) Bununla birlikte, doktrinde, bu fıkrada sayılan uyuşturucu 

                                                            
57  4 Nisan 2015 tarihli ve 29316 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6638 sayılı Polis 

Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TCK’nın 188. maddesin-
de değişiklik yapan 11. maddesi ile metne “sentetik kannabinoid ve türevleri” 
ibaresi eklenmiştir. 

58  Yurtcan, s. 16.  
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veya uyarıcı maddelerle aynı derecede hatta daha tehlikeli olan uyuştu-
rucu maddelerin sadece bu maddede sayılmadıkları için daha az bir 
ceza ile cezalandırılması eleştiri konusu yapılmıştır.59 6638 sayılı Kanun 
ile yapılan değişikliği de bu çerçevede düşünmek yerinde olacaktır. 

6.1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/14906 K. 2010/6321 T. 22.3.2010 

“İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 17.09.2007 tarihli raporun-
da; afyon sakızı olduğu bildirilen suça konu maddenin morfin içerdiğinin 
belirtilmesine karşın; 3298 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 1. fıkrasında 
“ham afyon, hazırlanmış afyon, tıbbi afyon ve bunların müstahzarları Türk 
Ceza Kanunu’nun uygulanmasında uyuşturucu maddelerden sayılır” deni-
lerek, afyonun başlı başına uyuşturucu madde olarak kabul edildiği, içerdiği 
morfinin dikkate alınamayacağı; öte yandan, 5237 sayılı TCK’nın 188. mad-
desinin 4. fıkrasında sayılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında afyon 
sakızının yer almadığı gözetilmeyerek, sanık hakkında TCK’nın 188/4. mad-
desinin uygulanması sonucu fazla cezaya hükmedilmesi,” 

6.1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/20130 K. 2008/457 T. 16.1.2008 

“5237 sayılı TCK’nın 188/4. maddesinde de 765 sayılı TCK’ya benzer 
bir şekilde düzenleme yapılıp şiddet sebebi olarak uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması halinde artırım yapı-
lacağı belirtilmiş olmasına göre; dosya içerisinde mevcut Adli Tıp Kurumu 
Beşinci ihtisas Kurulu’nun 19.02.2007 tarih ve 417 karar numaralı rapo-
runda suç nedeniyle ele geçirilen maddenin ham afyon (afyon sakızı) olduğu 
ve “morfin” içerdiğinin belirtilmesi karşısında “afyon”un ayrıştırılması ile 
ortaya çıkan içerdiği maddelerin değil, kendisinin dikkate alınması gerekir. 
Sonuç olarak; “afyon”un 5237 sayılı TCK’nın 188/4. maddesinde sayılan 
uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate alınmadan yazılı 
şekilde cezanın artırılması,” 

6.1.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/5547 K. 2007/5743 T. 15.5.2007 

“Sanığın 10 gram esrar maddesini satarken görevlilerce izlenip suçüstü 
yakalanmasından sonra yapılan üst aramasında ayrıca pantolonunun cebin-
                                                            
59  Tezcan, Erdem, Önok, s. 722. 
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de 0,4 gram kokain ele geçirilmiş olması karşısında; hakkında TCK.nun 
188/4. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi” 

6.1.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/11099 K. 2006/13819 T. 6.12.2006 

“5237 sayılı TCK.nun 188/4. maddesinde de 765 sayılı TCK’ya benzer 
bir şekilde düzenleme yapılıp şiddet sebebi olarak uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin eroin, kokain, morfin veya baz morfin olması halinde artırım yapı-
lacağı belirtilmiş olmasına göre; dosya içerisinde mevcut İstanbul Kriminal 
Polis Laboratuar Müdürlüğünce düzenlenen 30.11.2001 tarih ve KMY-
2001/3631 sayılı ekspertiz raporunda havluya emdirilmiş şekilde afyon 
alkoloidlerinden kodein ve morfin bulunduğunun belirtilmesi karşısında 
“afyon”un ayrıştırılması ile ortaya çıkan içerdiği maddelerin değil, kendisi-
nin dikkate alınması gerekeceği, “afyon”un 5237 sayılı TCK.nun 188/4. 
maddesinde sayılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden olmadığı dikkate 
alınarak; bu konuda İstanbul Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas 
Dairesinden suç konusu maddenin afyon olup olmadığı konusunda rapor 
alınması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve taktiri ge-
rektiğinin gözetilmemesi” 

6.2. Örgüt Faaliyetinde İşlenen Uyuşturucu Madde Suçlarına İlişkin Karar-
lar (m. 188/5) 

Türk Ceza Kanununun 188/5. maddesinde suçun bir örgüt faali-
yetinde işlenmesi cezayı ağırlaştıran bir nitelikli hal olarak düzen-
lenmiştir. (Bkz. 6.2.6, 6.2.7) Maddedeki örgüt kavramını TCK’nın 220. 
maddesi çerçevesinde ele almak gerekir. 5237 sayılı TCK’nın 220. 
maddesinde düzenlenen “Suç işlemek için örgüt kurmak” suçunun 
işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi için; üye sayısı-
nın en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme değil gev-
şek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç 
işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle 
devamlılık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısının, sahip bulundu-
ğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işleme-
ye elverişli olması da aranmalıdır. Örgüt yapılanmasında işlenmesi 
amaçlanan suçların konu ve mağdur itibariyle somutlaştırılması 
mümkün, ancak zorunlu değildir. Soyut olarak sanık sayısının üç 
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kişiden fazla olması örgütün varlığının kabulü için yeterli olmayıp bu 
durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir.60 (Bkz. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 
6.2.4, 6.2.5, 6.2.8) İfade etmek gerekir ki, suçun en az üç kişi tarafın-
dan birlikte işlenmesi de cezayı ağırlaştıran bir nitelikli hal olarak 
18.6.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6545 
sayılı Kanun ile maddenin 5. fıkrasına eklenmiştir.61 

6.2.1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2006/10-253 K. 2007/80 T. 3.4.2007 

“1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın 188. 
maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları yeniden 
düzenlenmiş, maddenin (5.) fıkrasında, diğer fıkralarda gösterilen suçların, 
suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 
hali, ağırlatıcı bir neden olarak öngörülmüş, suç işlemek amacıyla örgüt 
kurma suçu ise anılan Yasanın 220. maddesinde düzenlenmiştir. 

5237 sayılı Yasanın 220. maddesi anlamında bir örgütün varlığından 
bahsedebilmek için; en az üç kişinin, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir 
ilişki içerisinde, devamlı bir şekilde amaç suçları işlemeye elverişli araç ve 
gerece sahip bir şekilde bir araya gelmesi gerekmektedir. 

Tanımdan da görüleceği üzere suç işlemek için örgüt kurmak suçundan 
bahsedilebilmesi için, 

a- Üye sayısının en az üç veya daha fazla kişi olması gerekmektedir. 

b- Üyeler arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir bağ bulunmalıdır. Ör-
gütün varlığı için soyut bir birleşme yeterli olmayıp, örgüt yapılanmasına 
bağlı olarak gevşek veya sıkı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır. 

c- Suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme yeterli olup, örgütün 
varlığının kabulü için suç işlenmesine gerek bulunmadığı gibi işlenmesi 

                                                            
60  Örgüt kavramı ve örgüt kavramının taşıması gereken özellikler hakkında ayrın-

tılı bilgi için bkz. A. Caner Yenidünya, Zafer İçer, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt 
Kurma, Digesta Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 5 vd.; Vesile Sonay Evik, “Suç İşlemek 
Amacıyla Örgütlenme Suçu”, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 19, S:2, İstanbul, 2013, s. 
677 vd. 

61  Bu düzenlemenin sorunlu olduğuna ilişkin eleştiri için bkz. Özbek ve Diğerleri, s. 
754-755.  
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amaçlanan suçların konu ve mağdur itibariyle somutlaştırılması mümkün 
olmakla birlikte, zorunluluk arz etmemektedir. Örgütün faaliyetleri çerçeve-
sinde suç işlenmesi halinde, fail, örgütteki konumuna göre, üye veya yönetici 
sıfatıyla cezalandırılmasının yanında, ayrıca işlenen suçtan da cezalandırıla-
caktır. 

d- Örgüt niteliği itibariyle devamlılığı gerektirdiğinden, kişilerin belli 
bir suçu işlemek veya bir suç işlemek için bir araya gelmesi halinde, örgütten 
değil ancak iştirak iradesinden söz edilebilecektir. 

e- Amaçlanan suçları işlemeye elverişli, üye, araç ve gerece sahip olun-
ması gerekmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, sanıkların sa-
yısının örgüt kurmaya yeterli olduğu ve uyuşturucu ticareti yapma suçu 
yönünden elverişli üye, araç ve gerece sahip olunduğu saptanmış ise de, 
toplanan kanıtlar, özellikle teknik takip sonucu elde edilen bilgi ve belgeler, 
sanıklar arasında hiyerarşik bir bağ bulunduğu veya suç işleme iradelerinde 
devamlılık bulunduğunu kabule elverişli değildir. Ceza yargısında, şüphenin 
sanıklar lehine yorumlanması, evrensel hukukun vazgeçilmez ve değişmez, 
ilkesidir.” 

6.2.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/9702 K. 2011/55850 T. 12.10.2011 

“5237 Sayılı T.C.K.nın 220. maddesinde düzenlenen “Suç işlemek için 
örgüt kurma” suçunun işlendiğinin ve örgütün varlığının kabul edilebilmesi 
için; üye sayısının en az üç kişi olması, üyeler arasında soyut bir birleşme 
değil gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması, suç işlenmese bile suç 
işlemek amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması, niteliği itibariyle devam-
lılık göstermesi gereklidir. Örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısıyla 
araç ve gereç bakımından, amaçlanan suçları işlemeye elverişli olması da 
aranmalıdır. Örgüt yapılanmasında işlenmesi amaçlanan suçların konu ve 
mağdur itibariyle somutlaştırılması mümkün, ancak zorunlu değildir. Soyut 
olarak sanık sayısının üç kişiden fazla olması örgütün varlığının kabulü için 
yeterli olmayıp bu durumda iştirak ilişkisinden söz edilebilir. 

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işle-
yen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüte üye olmak suçundan ayrı ayrı 
cezalandırılır. 
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Somut olayda; örgüt oluşturmak için sayısal yeterliliğin bulunduğu an-
laşılmakta ise de; failler arasında hiyerarşik ilişki ve suç işleme iradelerinde 
devamlılık saptanamamıştır. 

Açıklanan durum karşısında sanıklar hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 
220. maddesinin ve buna bağlı olarak aynı Kanunun 188/5. maddesinin 
uygulanmasının koşullarının bulunmadığı gözetilmeden” 

6.2.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/41378 K. 2011/1746 T. 3.2.2011 

“Somut olaya bakıldığında; sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal ye-
terlikte olduğu anlaşılmakta ise de, suç işleme amacı etrafında somut hiye-
rarşik bir yapılanma ve bu yapılanma içerisinde suç işleme iradelerinde de-
vamlılık saptanmamıştır. 

Açıklanan durum karşısında sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nin 
220. maddesinin ve buna bağlı olarak aynı Kanunun 188.maddesinin 5. 
fıkrasının uygulanmasının koşullarının bulunmadığı gözetilmeden” 

6.2.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2008/692 K. 2011/3098 T. 3.2.2011 

“Somut olaya bakıldığında; sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal ye-
terlikte olduğu anlaşılmakta ise de, suç işleme amacı etrafında somut hiye-
rarşik bir yapılanma ve bu yapılanma içerisinde suç işleme iradelerinde de-
vamlılık saptanmamıştır. 

Açıklanan durum karşısında sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nin 
220. maddesinin ve buna bağlı olarak aynı Kanunun 188.maddesinin 5. 
fıkrasının uygulanmasının koşullarının bulunmadığı gözetilmeden” 

6.2.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2010/38765 K. 2010/23049 T. 27.10.2010 

“Somut olaya bakıldığında; örgüt oluşturmak için sanık sayısı yeterli 
ise de aralarında hiyerarşik ilişki ve suç işleme amaçlarında devamlılık oldu-
ğuna ilişkin deliller bulunmadığı buna bağlı olarak belirtilen suçların oluş-
madığı gözetilmeden sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet hükmü 
kurulması” 
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6.2.6. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2011/10-36 K. 2012/213 T. 5.6.2012 

“Sanıklar Sedat, Ziya ve Okyay’ın haklarındaki mahkûmiyet hükümleri 
kesinleşen ve uyuşturucu madde ticareti suçundan sabıkası bulunan sanık 
Hayrullah tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla kurulan 
ve yönetilen TCY’nın 220. maddesi kapsamında gerekli ve yeterli unsurları 
taşıyan suç örgütüne diğer sanıklar Zülfü ve Mehmet Ali ile birlikte üye 
oldukları, adı geçen sanıklarla birlikle kendilerine örgüt tarafından verilen 
görevler çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri ve olay 
tarihinde sanık Hayrullah liderliğindeki bu örgütün uyuşturucu madde 
ticareti suçunu işlediği sırada yukarıda ayrıntısı verilen miktarda eroinin ele 
geçirildiği anlaşıldığından, dosya içeriğindeki tüm bu kanıtlara göre sanıklar 
Sedat, Okyay ve Ziya’nın uyuşturucu madde ticareti suçunu işlemek ama-
cıyla kurulmuş örgüte üye olarak bu örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuştu-
rucu madde ticareti suçunu işlediklerinin kabulü gerekmektedir.” 

6.2.7. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2011/12987 K. 2012/2383 T. 1.3.2012 

“Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçme-
yen sanığın savunmasının aksine, diğer sanıklar tarafından kurulan veya 
mevcut başka bir örgüte üye olduğuna, diğer sanıklarda ele geçirilen uyuş-
turucu maddelerle ilgisi bulunduğuna veya diğer sanıkların suçlarına iştirak 
ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla 
desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli 
delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın her iki suçtan beraati yerine mah-
kûmiyetine karar verilmesi,” 

6.2.8. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2006/5542 K. 2006/8498 T. 22.6.2006 

“Somut olaya bakıldığında; sanıkların örgüt oluşturmak için sayısal ye-
terlikte olduğu anlaşılmakta ise de, aralarında hiyerarşik ilişki ve suç işleme 
iradelerinde devamlılık saptanmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan durum 
karşısında olayda 5237 sayılı TCK’nin 188/5. maddesinin uygulanma koşul-
larının bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi” 
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7. İÇTİMA İLİŞKİSİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 

7.1. Ceza İnfaz Kurumuna Uyuşturucu Madde Sokulması Durumunda 
Fikri İçtima Hükmünün Uygulamasına İlişkin Kararlar 

Ceza infaz kurumuna uyuşturucu veya uyarıcı madde sokulması 
durumunda, aynı hareketle birden fazla suç oluşmasına sebebiyet 
verildiğinden (TCK m. 188 veya m.191-TCK m. 297) 44. madde uya-
rınca farklı neviden fikri içtima kuralları uygulama alanı bulacak ve 
fail bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırıla-
caktır. (Bkz. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5) İnfaz kurumuna veya tutu-
kevine yasak eşya sokma suçunun düzenlediği TCK’nın 297/1. mad-
desinde bu konuda değişik bir hükme yer verilmiştir. Buna göre, in-
faz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde 
veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konu-
sunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir 
suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek 
ceza yarı oranında artırılır. Dolayısıyla kanun, fikri içtima kuralları-
nın uygulanacağına işaret etmiş, ancak bu sonucu yeterli görmemiş 
ve cezanın artırılması gerektiğini hüküm altına almıştır.62 

7.1.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2009/5436 K. 2009/18111 T. 20.11.2009 

“Bir ihbar üzerine, tutukevinde tutuklu olan sanığın idrar örneğinin 
alındığı ve yapılan analiz sonucu esrar etken maddesi bulunduğunun belir-
lendiği; sanık hakkında “infaz kurumunda uyuşturucu madde bulundurma” 
ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından kamu 
davası açıldığı; TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesi gere-
ğince ve aynı Kanun’un 44. maddesinde öngörülen fikri içtima kurallarına 
göre, bu iki suçtan daha ağır sonuç doğuran “infaz kurumunda uyuşturucu 
madde bulundurma” suçu esas alınarak TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkra-
sının birinci cümlesi gereğince belirlenecek cezanın aynı fıkranın ikinci cüm-
lesi uyarınca yarı oranında artırılması ve fikri içtima kapsamına giren “kul-
lanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunun dikkate alınmaması 

                                                            
62  Hakeri, s. 600-601. 
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gerektiği gözetilmeden; “infaz kurumunda uyuşturucu madde bulundurma” 
suçundan TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesi gereğince 
cezaya hükmolunması ile yetinilerek ikinci cümleye göre artırma yapılma-
ması, ayrıca “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçundan da 
tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanması suretiyle her iki suçtan 
hüküm kurulması,” 

7.1.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2007/96 K. 2007/13851 T. 27.11.2007 

“İncelenen dosya içeriğine göre, Yalova Kapalı Cezaevinde tutuklu bu-
lunan kardeşi Nurullah’ı ziyaret etmek için cezaevine geldiğini belirten sa-
nık Yavuz’un beraberinde getirdiği eşyalar üzerinde jandarma görevlileri 
tarafından yapılan arama sonucunda, ayakkabı topuğunun iç kısmı oyulmak 
suretiyle oluşturulan bölümde net 3.016 gram esrar içeren hint keneviri 
bitkisinin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin cezae-
vine uyuşturucu madde sokmaya kalkışmak ve uyuşturucu madde nakletmek 
suçlarını oluşturduğu dikkate alınarak, suç tarihinde yürürlükte bulunan 
5237 sayılı TCK.nun 297/1. fıkrasının son cümlesi ile aynı Kanun’un 44. 
maddesi hükmü birlikte değerlendirilip, daha ağır cezayı içermesi nedeniyle 
uyuşturucu madde nakletmek suçundan dolayı TCK.nun 188/3. maddesi 
gereğince belirlenecek cezanın, aynı Kanun’un 297/1. maddesinin son cüm-
lesi uyarınca 1/2 oranında artırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı biçimde 
karar verilmesi” 

7.1.3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi E. 2013/6146 K. 2013/13864 T. 14.11.2013 

“Tutuklu bulunan babasını ziyaret etmek için cezaevine gelen sanığın 
uyuşturucu madde ile yakalanması şeklindeki eyleminin, TCK’nın 188/3. 
maddesinde öngörülen uyuşturucu madde nakletme ve anılan Kanunun 
297/1. maddesinde düzenlenen cezaevine yasak eşya sokma suçlarını oluştu-
racağı, kanıtları değerlendirme ve fikri içtima hükümleri de gözetilerek 
TCK’nın 188/3. maddesinde öngörülen cezanın süresi bakımından yargıla-
ma yapmanın 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi ile Bölge Adliye 
Mahkemesinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. madde-
sine göre ağır ceza mahkemesinin görevine girdiği, bu nedenle görevsizlik 
kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla yazılı şekilde 
hüküm kurulması” 
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7.1.4. Yargıtay 4. Ceza Dairesi E. 2008/13601 K. 2008/19592 T. 3.11.2008 

“Ancak; cezaevinde hükümlü olan sanıkların, çalıştırıldıkları işten dö-
nüşleri sırasında, yapılan aramada üzerlerinde esrar maddesi bulunması 
karşısında eylemlerinin 5237 sayılı TCY.nın 188/3.maddesine uyabileceği, 
aynı Yasanın 297/1.maddesi uyarınca suça konu maddenin cezaevine so-
kulmasının suç olması nedeniyle, işlediği bir fiil ile birden çok suçun oluş-
masına sebebiyet vermesi ve anılan Yasanın 297/1.maddesindeki “bu suçun 
konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir 
suç oluşturduğu takdirde fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı 
oranında artırılır” hükmü nedeniyle, öbür suçtan dava açılıp açılmadığının 
araştırılması, açılmışsa davaların birleştirilmesi ve sonucuna göre hüküm 
kurulması gerektiği gözetilmeden, eksik soruşturma ile karar verilmesi” 

7.1.5. Yargıtay 4. Ceza Dairesi E. 2008/5809 K. 2008/9471 T. 20.5.2008 

“Sanıkların, S ... Kapalı Cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü 
olarak bulunan Adnan’ı ziyaret için cezaevine geldiklerinde, yapılan arama-
da uyuşturucu maddelerden olan toz esrarı sigara paketlerinin içinde cezae-
vine sokmaya çalışırken yakalanmaları biçimindeki iddianamede açıklanan 
eylemlerinin, 5237 sayılı TCY’nin 188/3. fıkrasında öngörülen “uyuşturucu 
maddeyi başkalarına verme” suçu olarak nitelenebileceği, aynı Yasa’nın 
297/1. maddesi uyarınca da, cezaevine sokulan eşyanın temin edilmesi veya 
bulundurulmasının ayrı bir suç oluşturması halinde, fikri içtima hükümle-
rinin uygulanması gerekeceğinin öngörülmesi karşısında, kanıtları değer-
lendirme ve suçu niteleme görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu 
gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla 
karar verilmesi yasaya aykırı” 

7.2. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinde Zincirleme Suç Hükümle-
rinin Uygulanmasına İlişkin Kararlar 

Fail, aynı suç işleme kararına bağlı olarak uyuşturucu madde ti-
careti suçunu birden fazla işleyecek olursa, suçun mağduru belirli bir 
kişi değil, kamunun sağlığı olduğundan zincirleme suç kuralları63 
                                                            
63  Zincirleme suç, TCK’nın 43. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir:”Bir suç 

işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden 



Yargıtay İçtihatları Işığında Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele 171 

uygulanabilecektir. (Bkz. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 
7.2.8) 

7.2.1. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/9838 K. 2012/18731 T. 20.12.2012 

“Sanıklar hakkında, diğer sanık Aurel’e verdikleri ve 11.04.2009 tarihin-
de Aurel’de ele geçirilen 420 gram eroinden dolayı 01.09.2009 tarihli iddia-
name ile dava açıldığı; diğer sanık Zeiab’dan satın alacakları 9950 gram eroi-
nin, birinci olaydan dolayı dava açılmadan önce 29.07.2009 tarihinde Zeiab’ın 
kaldığı otel odasında bulunduğu ve bu olay nedeniyle 24.09.2009 tarihli iddi-
anameyle dava açıldığı; ikinci olaydaki eroinin sanıklara teslim edilmeden 
görevlilerce ele geçirilmesi nedeniyle, sanıkların bu suçunun teşebbüs aşama-
sında kaldığı; her iki suç arasında hukukî kesinti bulunmadığı; böylece sanık-
ların, belirtilen suçları “bir suç işleme kararının icrası kapsamında” işledikleri 
ve bu nedenle zincirleme suçun şartlarının gerçekleştiği dikkate alınarak; ta-
mamlanan birinci suç ile teşebbüs aşamasında kalan ikinci suçtan, daha ağır 
sonuç doğuran suç esas alınarak belirlenecek cezanın, TCK’nın 43. maddesi 
uyarınca artırılması gerekirken, iki ayrı mahkûmiyet hükmü kurulması” 

7.2.2. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/17806 K. 2013/1225 T. 11.2.2013 

“Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında 09.01.2011, 
13.01.2011 ve 18.01.2011 tarihlerindeki eylemlerinin TCK’nun 43. madde-
sinde düzenlenen zincirleme suçu oluşturduğu gözetilmeden 09.01.2011 
tarihli 2. olay nedeniyle bir mahkûmiyet hükmü, 13.01.2011 ve 18.01.2011 
tarihli 2. ve 3. olaylar nedeniyle de TCK’nun 43. maddesi uygulanmak sure-
tiyle ayrı bir mahkûmiyet hükmü kurulması” 

7.2.3. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/3685 K. 2013/5919 T. 17.6.2013 

“Sanığın 23.05.2008 tarihli eylemine dair olarak düzenlenen iddiana-
menin tarihiyle aynı mahkemenin 2008/108 esas, 2009/253 karar sayılı dos-

                                                                                                                                            
fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte 
üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren ni-
telikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hük-
mü uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Artuk, Gökcen, 
Yenidünya, s. 640 vd. Koca-Üzülmez, s. 479 vd.; Hakeri, s. 579 vd.  
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yasındaki eylem ve iddianame tarihleri dikkate alınarak dosyalar birleştirile-
rek delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre sanık hakkında 
T.C.K.nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması ge-
rektiği gözetilmeden dosyalar birleştirilmeksizin yazılı şekilde mahkûmiyet 
hükmü kurulması,” 

7.2.4. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/1561 K. 2014/5349 T. 10.7.2014 

“Dairemizin 05.07.2012 tarih ve 2011/25438 esas, 2012/13033 karar 
sayılı ilamı ile sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 
kurulan mahkûmiyet hükmünün onanmasına karar verilen İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14.04.2011 tarih ve 2008/222 esas. 2011/72 karar 
sayılı dosyasının Uyap sistemi üzerinden yapılan incelemesine ve tüm dosya 
kapsamına göre; sanığın suç tarihi olan 27.07.2008 tarihinden sonra, yeni 
bir suç işleme kararı ile 01.08.2008 tarihinde ikinci kez suç işlediği, bu hali 
ile zincirleme suç hükümlerine ilişkin TCK’nın 43. maddesinin uygulanma 
koşullarının bulunmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesi 
benimsenmemiştir.” 

7.2.5. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2014/2332 K. 2014/3539 T. 5.5.2014 

“Dosyadaki bilgi ve belgelere göre sanığın 27.05.2013 tarihinde ele ge-
çirilen eroini diğer sanıklara temin ettiği sabit ise de; 23.5.2013 tarihinde ... 
plakalı araçtan atıldığı kabul edilen maddenin ele geçmemesi sebebiyle 
uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği, sanığın ele 
geçirilen diğer uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ya da diğer sanıkla-
rın suçlarına iştirak ettiğine dair kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil 
bulunmadığı gözetilmeden; sanık hakkında TCK’nın 43. maddesinde öngö-
rülen ‘zincirleme suç’ hükümlerinin uygulanması suretiyle fazla cezaya 
hükmolunması” 

7.2.6. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2013/13007 K. 2014/1359 T. 28.2.2014 

“Sanığın birden fazla kişiye ayrı ayrı uyuşturucu madde verip verme-
diği saptandıktan sonra, sanık hakkında zincirleme suçla ilgili TCK’nın 43. 
maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması, karşı tem-
yiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.” 
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7.2.7. Yargıtay 10. Ceza Dairesi E. 2012/12470 K. 2012/14508 T. 27.9.2012 

“TCK’nın 188. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen seçimlik hareketler-
den herhangi birinin birden fazla olarak yapılması halinde zincirleme suçun 
oluşacağı; haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma su-
çundan ayrı soruşturma yapılan A. ve S.’nin ortaklaşa esrar almak için bir-
leştirdikleri 25 lira karşılığında A.’nin sanıktan 2 adet jelatine sarılmış net 
1,8 gram esrarı satın aldığı, daha sonra sanığın evinde yapılan arama sonu-
cu poşetler içinde 12 parça halinde net 254,5 gram esrarın ele geçirildiği; bu 
duruma göre olayda tek satış ve tek bulundurma hareketinin bulunması 
nedeniyle zincirleme suçun gerçekleşmediği gözetilmeden, sanık hakkında 
TCK’nın 43. maddesinin uygulanması” 

7.2.8. Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2014/10-453 K. 2014/387 T. 23.9.2014 

“Suç konusu esrar alışverişlerinin yapıldığı evin, hakkındaki mahkûmi-
yet hükmü inceleme dışında bulunan sanık Y.’a ait olmasına karşın, fiziki 
takip sırasında evde sanık Ç. ile diğer sanık S.’nin bulunduğu, ailesiyle bir-
likte dışarıda bulunan Y.’ın evde olmadığı, olaylar sonrasında hakkında kul-
lanma amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçundan soruşturma baş-
latılan V.’ın esrarı satan şahıs olarak sanık Ç.’i teşhis ettiği, fiziki takip süre-
cinin ilk bölümünde yakalanan üç kullanıcının da S.’yi teşhis ettikleri, bu 
beyan ve teşhislerin fiziki takip tutanağı ile olay ve yakalama tutanaklarıyla 
örtüştüğü, inceleme kapsamı dışında bulunan sanık S.’nin olay yerinden 
ayrılmasından sonra fiziki takibe de konu olacak şekilde iki kez daha esrar 
satışının yapıldığı, o esnada bahçede sadece sanık Çetin’in bulunduğunun 
fiziki takip tutanağı, olay ve yakalama tutanakları ile belirlendiği, görevliler-
ce de üzerinde siyah mont, beyaz tişört ve gri kumaş pantolon bulunan ve 
gelen kişilere uyuşturucu madde verdiği görülen şahsın kesintisiz takip so-
nucunda yakalanınca kimliğinin “Ç.Y.” olduğunun belirlendiği, sanığın 
ifadesinde belirttiği ve bir kullanıcının soy adı olarak hatırladığı “T.”‘nin 
S.’in soyadı olduğu, teşhis edemediğini aşamalarda bildirmiş olsa dahi bu 
kişinin diğer sanık S.’nin evden ayrılmasından sonra gelerek sanık Ç.’den 
uyuşturucu madde aldıktan sonra yakalandığı ve birbirlerini tanıdıklarının 
ifadelerle ortaya çıktığı anlaşıldığından, olay ve yakalama tutanakları, fiziki 
takip tutanağı ve tüm dosya kapsamına göre; sanık Ç.Y.’ın bir suç işlemek 
kararının icrası kapsamında suç tarihinde değişik zamanlarda uyuşturucu 
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madde kullanan sanıklar Velat ve S.’e bizzat, diğer kullanıcılar M.Y., E.T. ve 
S. K.’ya ise diğer sanık S.Y. ile birlikte esrar sattığının şüpheye yer vermeye-
cek şekilde sabit olduğu ve hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulan-
ma şartlarının bulunduğu kabul edilmelidir.” 
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KRİMİNOLOJİK AÇIDAN 
UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİYLE 
MÜCADELEDE YAŞANAN ZORLUKLAR 

 

Emrah Günaydı  

 

Merhaba arkadaşlar kendimi tanıtıyım. Ben Başkomiser Emrah 
GÜNAYDI. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün-
de Hudut Kapıları Büro Amiriyim. İlk olarak ben size nasıl bir işleyi-
şimiz olduğundan bahsedeyim daha sonra da çok fazla kanun mad-
desine girmeden (CMK 116-135-139-140) yüzeysel olarak sorunları-
mızdan bahsedeceğim. 

Biz Narkotik Şube olarak Vatan Caddesi bulunan ana merkez va-
tan emniyet binasında hizmet vermekteyiz. Şube olarak sadece Nar-
kotik Suçlara bakmaktayız ve başka bir konu geldiğinde bu konuyu 
uzman birimine aktarmaktayız. Narkotik Şubede çalışan personelle-
rimiz tabi ki de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olmakla birlikte 
ayrıca bizler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan-
lığına bağlı özel eğitimli branşlaşmış personelleriz. Şuan Şubemizde 
650 kişi aktif olarak görev yapmakta ve İstanbul’da gece gündüz nar-
kotik suçlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. 

Konferansımızın konusu gereği kriminolojik olarak bizim işleyi-
şimizde yaşadığımız sorunlar ve biz bu sorunları nasıl çözüyoruz, 
neler yapıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Konuşmam sırasında size 
bahsedeceğim sorunlarımızı size satırbaşları ile tek tek anlatmak isti-
yorum. Aramalarda ve arama kararında yaşanılan sorunlarımız, din-
lemedeki ve dinleme kararı alınırken yaşanılan sorunlarımız ve tah-
kikat aşamasındaki yaşanılan sorunlarımız. 

                                                            
  Başkomiser, Narkotik Suçlar Mücadele Şubesi, Hudut Kapıları Büro Amiri 
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Aramalarda ve arama kararında yaşanılan sorunlarımız; Bu 
konferansa katılan herkes hukuk okuyan arkadaşlarımız olduğu için 
rahatça kanuni terimlerle konuşa bilirim. Bildiğimiz gibi CMK 116 da 
makul şüphe tabirimiz vardır. Bu makul şüphe her zaman okulda, 
Hukuk Fakültelerinde, bize Polis Akademisinde makul şüpheden 
bahsedildi. Fakat bu makul şüphe kime göre makul şüphe yani yeni 
mezun 21 yaşındaki bir polise göre bir makul şüphe mi? Yoksa mes-
leğinin doruğunda zirvesinde olan bir savcımız için mi makul şüphe. 
Yoksa karar verecek onun verdiği kararı onaylayacak olan hakimimiz 
için mi? İşte burada kanunda zorluklar çıkıyor. Bizim birçok evde 
kesin suç unsuru madde var dediğimiz konularda arama kararı talep 
edip alamadığımız evler oluyor. Bunun için kapısında gece gündüz 3-
4 gün beklemek zorunda kalıyoruz ki o mal o evden çıkarken yakala-
yalım. Çünkü karar alamıyoruz o evi bırakamayız, yani resmen biz 
bu meseleyi arkadaşlarımızla öyle kendi meselemiz olarak benimse-
yip sonun kadar mücadele ediyoruz. Bu konularda bizim en çok kul-
landığımız laf biz Narkotik Şube olduğumuz için hafif bir hukukta 
pozitif ayrımcılık istiyoruz. Neticede bu suç çok zor ve hassas bir 
konu hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin kardeşi, çocuğu, çoluğu var. 
Kimse kendi yakınının bu zehir tacirlerinin eline düşmesini istemez. 
Bizler karar alırken Şube olarak biraz daha kararlarda esneklik istiyo-
ruz. Çünkü amacımız sadece bu suçun önlenmesi ve halkımızı koru-
maktır. Tabii ki bu pozitif ayrımcılığı kötüye kullanmamak şartıyla 
istiyoruz. En önemlisi bu. Biraz önce söylediğimiz gibi; bizim tek da-
vamız Narkotikle mücadelemizi daha etkin hale getirmektir. Girdi-
ğimiz evler her zaman seçkin mahallelerde olmamakla birlikte son 
günlerde organizatörler zula evlerini lüks semtteki rezidanslarda 
tercih etmektedirler. Bunun sebebi kameralar var. Kapıdaki güvenlik-
çileri her ay belli bir parayla özel güvenliği besleyip polis geldiğinde 
ya da onları sorduğunda hemen haber vermelerini sağlıyorlar. Artı 
kameralı bir yerde olduğu için gelip gidenler rahatça görebiliyorlar. 
Daha güvenli bir ortam oluşturuyorlar. Onun dışında çoğu zula evi 
izbe dediğimiz mekruh bina dediğimiz kötü semtlerin içlerinde bu-
lunmakta. Bildiğiniz üzere yapılan aramalarda hazurun bulundu-
rulması gereklidir. Aramadaki en önemli şey benim aramayı yaptı-
ğımın kesin delili olması için hazurun bulundurmam zorunludur. 
Ama bu mahallelerdeki komşularda aynı işi yapıyor veya karşı kom-
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şu ondan korkabiliyor, hazurun bulabilmek çok zor olabiliyor ve 
hazurunsuz bir evde arama yapmak bahsettiğimiz üzere kararın Yar-
gıtay’da bozulması ve sonra olayın seyri bize cezaya kadar geri dö-
nebiliyor. 

GBT kaydı narkotikte bence makul şüphe sayılabilir, yani içici 
olarak belki bir insan hata yapabilir. Ama defalarca satıcılıktan kaydı 
bulunan bir şahsın ev aranmasına girerken bence makul şüphe sa-
yılmalı ve karar alırken bize pozitif ayrımcılık yapılmalı. Tabi ki in-
san tövbekâr olabilir ama 30 tane satıcılıktan kaydı olan bir insan 
yaptığı işten tabii ki vazgeçebilir. Fakat ben polis olarak ve bana veri-
len yetkilerle bu şahsın hala sattığını raporlayabiliyorsam, arama ka-
rarını alırken bu konunun makul şüpheye denk sayılması gerektiğini 
düşünüyorum. Gerçekten her işte olduğu gibi bizim işimizde de çok 
sorunlar vardır. Önemli olan sorun boğuşmak değil çözüme gitmek. 
Bizde savcılarımızla, hâkimlerimizle toplantılar yapılıyor ve bizde 
çözüme gitmek için elimizden geleni hep beraber yapıyoruz. 

Dinlemedeki ve dinleme kararı alınırken yaşanılan sorunları-
mız; son değişikliklerle beraber dinlemede baya zorluklar yaşadık ve 
yaşamaktayız. Eski kanunda dinleme kararı almak hem daha kolay 
hem daha uzunken, yeni kanunla dinleme süreleri kısalmış, dinleme 
kararı almak daha zor olmuştur. Bu yaşadığımız zorlukların icraatla-
rımıza ve Narkotik ile mücadelemize yansımaması için daha fazla 
emek, daha fazla çaba sarf ederek sokağa dökülmemiz gerekiyor. 
Fakat sadece sokakta çalışmak yeterli olmadığı zamanlar olabiliyor. 
Çünkü yakalanan suçlular kanundaki boşluklardan faydalanarak 
serbest kalıyorlar. Biz de bunun için teknik takibi çok iyi bir şekilde 
kullanarak suçlarını daha iyi ispat ederek, daha fazla ceza almalarını 
sağlamamız gerekmektedir. Bu yüzden bizim için teknik takip çok 
önemlidir. Sadece sokakta mücadele etmek yetmiyor. Bizim hedef 
kitlemizdeki şahıslar özellikle satıcılar sokakta erkete kullanıyor yani 
gözcü kullanıyorlar. Bu insanlar polise yakalanmamak için referanslı 
satışlar yapıyorlar. Bu tarz konularda gizli soruşturmacılarımız kul-
lanılmaktadır. Bu gizli soruşturmacılar yeri geliyor örgütün içine bile 
sokulabiliyorlar. Onun dışında bizde teknik takip konusunda da 
önemli şey konuşma güncelse(günlük normal suç unsuru içermeyen 
konuşmalar) yani dinlediğimiz kişi güncel konuşuma yapıyorsa direk 
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tutanak tutularak cumhuriyet savcısına bilgi verilir. Savcımız huzu-
runda kanuna uygun bir şekilde imha edilir. Konuşmalar güncel ol-
mayıp suçla alakalı bizi ilgilendirilen konularda ise konuşmalar 
tapeye dökülür, ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilir ve kanuna 
uygun süreç devam eder. Teknik personelimiz takip ettiği örgütün 
veya organize şebeke ile beraber yaşayıp onlar gibi düşünmek zo-
rundadır. Bu personelimiz bu süreç içerisinde çok özverili çalışır. 

Onunla beraber TV de de filmlerde polisiye dizi var. Şurada kime 
sorsak nasıl yakalanmasın bir suç işlediğinizde desek oda eminim bir 
şeyler sayar ‘elime eldiven takarım şunu yaparım vs.’ çünkü herkes 
bir televizyon dizisinde ya da filimde profesyonel suçluların polisten 
kaçmak için yaptıkları hileleri izlemiştir. Ya da en azından Türkiye’de 
herkes bir arka sokaklar dizisini izlemiştir. Bu tarz diziler belki çok 
faydalı olabilir, insanlar eğitiliyor olabilir, ama bir yönden de insanla-
rın suç işledikleri zaman neler yapması gerektiğini göstermektedir. 
En çok yaşadığımız sıkıntılardan biri takip edilen şahıslar çok sık 
kullandıkları telefonların hattını değiştirip, birden fazla numara kul-
lanmaktadırlar. Biz tam hattı tespit edip, kanunen uygun bir şekilde 
karar talep ediyoruz, karar çıkana kadar şahıs hattı kapatmış oluyor. 
Biz tekrar bu hatta karar talep ederek zaman kaybı yaşıyoruz. Bizim 
bu zaman kaybında takip ettiğimiz şebeke o sırada suç işliyor olabilir. 
Bu yüzden her zaman çok dikkatli ve hızlı olmalıyız. Bunun dışında 
dinlemede şöyle bir şey var yani uygulama ile beraber jargonda pata-
tes hat dediğimiz yani kimin adına olduğu belli olmayan çeşitli şekil-
lerde çıkarılmış hatlar var biz bunları dinlemeye gittiğimizde şuan ki 
kanunla zorluklar yaşıyoruz. Biz bu durumda çeşitli ispat yöntemleri 
ile bu hattın bu şahsın üstüne olduğunu ispatlayıp karar alabiliyoruz. 
Ancak bu durumda hem zaman kaybı hem de soruşturmada zorluk-
lar yaşıyoruz. Kanunun yeni yürürlüğe girmesi nedeniyle zamanla 
uygulamadaki aksaklıklar kanuni olarak aksaklıkların telafisi ve dü-
zeltmesi olacaktır. İşte bunlar az önce konuştuğumuz gibi kanun pra-
tikleştiği zaman çok fazla kullanıldığı zaman herkes karşılıklı güven 
sağlandığı zaman bu konularda daha çabuk çözüm bulunacaktır. Ne 
kadar zorluk yaşasak ta asıl görevimiz olan Narkotik suçlarla müca-
deleden vazgeçmeden, daha fazla mücadele etmeyi kendimize görev 
bilmişizdir. Bize de düşen görev suçluları yakalamaktır. Dünya stan-
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dartlarında Türk Polis olarak yakalama oranlarımız gayet iyi durum-
dadır. 

Tahkikat aşamasında yaşanılan sorunlarımız; Tahkikat aşama-
sında suç unsuru madde ile yakalanan yabancı ya da Türk uyruklu 
şahıslarda özellikle tatil günlerinde avukat gelmesini bekliyoruz. Ay-
rıca yabancı uyruklu şahıslarda çok farklı dillerde tercüman bulmak-
ta zorlanıyoruz. Bu nedenlerden dolayı gözaltı süreleri sınırlı olan 
şahıslarda sorunlar yaşanmaktadır. Bu zorluklara rağmen yılmayarak 
görevimizi en iyi şekilde yapıp, şahsın ceza almasında önemli olan 
tahkikat aşaması tamamlanır. 

Bana bu güzel konferansta, konuşma şansını verdiğiniz için çok 
sağ olun. 
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