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UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARIYLA 

 MÜCADELE KOLOKYUM PROGRAMI 
 

Aşağıdaki ülkelerdeki 30 hâkim, savcı ve adalet sisteminde çalışan uzman için 5 günlük eğitim programı 

 

* Afganistan  *Azerbaycan  * Gürcistan  * Kazakistan  

* Kırgızistan  * Moğolistan  * Özbekistan  * Tacikistan  

* Türkmenistan 

06-10 Nisan 2020 

İstanbul, Türkiye 

 

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 

 

Özet   : 

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarıyla Mücadele Kolokyum Programı; Afganistan, Azerbaycan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’da görev yapan 

hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların hukuk devleti ilkesi ve insan haklarına saygı temelinde uyuşturucu ve 

uyarıcı madde suçlarıyla mücadele alanındaki deneyimlerinin artırılması ve bu ülkelerle işbirliği 

sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  

Kolokyum programında, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili Türk hukuku ve uluslararası hukukta yer 

alan düzenlemeler ile Türkiye’nin uzun yıllar uyuşturucuyla etkin mücadeleden elde ettiği tecrübe ve bilgi 

birikimi konusunda interaktif seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerler aracılığıyla, katılımcıların 

ülkelerindeki ve uluslararası arenada uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için 

gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır. Buna ek olarak katılımcılar, eğitim programı 

süresince hem Türkiye'den programa iştirak eden eğitmenler hem de diğer katılımcılar ile uluslararası 

iletişim ağının bir parçası olurlar. Bu iletişim ağı, kurumlar arası öğrenme, değişim ve işbirliği için bir zemin 

oluşturur. 

Kolokyum programı, TAA ile TİKA işbirliği ile düzenlenmekte ve finanse edilmektedir. 

Katılımcıların eğitim sürecine katkı sağlayabilecek ve yeni edindiği bilgi ile deneyimleri kendi 

kuruluşlarında uygulayabilecek pozisyonda olan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanlardan seçilmesi 

hedeflenmektedir. 

Katılımcı sayısının en fazla 30 olması öngörülmektedir.   

 

Katılımcı Ülkeler : Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan  

Başvuru  : Başvurular, TİKA'nın belirlediği yöntemle yapılacaktır. TİKA tarafından 

belirlenen isimler, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla TAA Başkanlığına program başlangıcından en az 5  gün 

önce iletilecektir.  

Eğitim Süresi  :.06-10 Nisan 2020 

Program Dili  : Türkçe-Rusça-İngilizce 

Program Giderleri :Program, TAA ve TİKA tarafından finanse edilecek olup katılımcıların 

uluslararası ulaşım masrafları, tam pansiyon konaklama, öğrenim giderleri, ders materyalleri, şehir içi 

ulaşımı ve saha gezilerine ilişkin vesaire giderler program bütçesinden karşılanacaktır.  

Yer   : İstanbul, Türkiye 

Eğitim Merkezleri :TAA, Mahkemeler, Savcılık Büroları 

Konaklama  :İstanbul Hâkimevi veya 5 yıldızlı oteller 
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UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SUÇLARIYLA 

 MÜCADELE KOLOKYUM PROGRAMI 

Giriş 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticareti, tüm insanlığa ve gelecek nesillere 

yönelen ve ciddi tehdit içeren bir suçtur. Bu suçlar, insanların can ve mal güvenliği ile dünya barış 

ve istikrarına karşı da bir tehdit oluşturur. Aynı zamanda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti,   

terör örgütlerinin en önde gelen finansman kaynağıdır. Bu nedenle uyuşturucu ve uyarıcı madde 

suçları, tüm dünyanın işbirliği ve ortak amaca yönelik çabasıyla sona erdirilebilecek küresel bir 

sorundur.  

Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle, Türkiye’nin bu suçlarla ilgili mücadele konusunda 

uzun geçmişe dayanan tecrübesi bulunmaktadır.  

Bununla birlikte devletler, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadelelerini de hukuk 

devleti ilkesi ve insan haklarına saygı temelinde yürütmelidir. Böylece uyuşturucu ve uyarıcı madde 

suçlarıyla mücadelede görev alan hâkimler, savcılar ve ilgili uzmanların konuyla ilgili hukuk 

çerçevesinde eğitim görmeleri bir ihtiyaç olarak tezahür etmektedir. 

Bu bağlamda, kolokyum programı ile;  

 Uyuşturucu madde üretimi, kullanımı ithalatı ve ihracatı, 

 Türkiye’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele politikaları, 

 Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları konusunda ulusal ve uluslararası hukukî 

düzenlemeler, 

 Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkili soruşturma yöntemleri ve yargılama 

süreçleri,  

 Terörizmin finansmanında uyuşturucu ticareti (Narkoterör),  

ve benzeri konularda eğitim verilmek suretiyle katılımcıların uyuşturucu ve uyarıcı madde 

suçlarıyla mücadele faaliyetlerinde bilgi ve deneyimlerinin artırılması ile bu alanda kalıcı ve etkin 

bir uluslararası işbirliğinin tesis edilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Hedefler 

Kolokyum programı ile; Türkiye’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele 

alanında geçmişten günümüze biriken bilgi ve deneyimleri ile katılımcıların kendi ülkelerindeki 

konuyla ilgili hukukî düzenleme ve uygulamalarının paylaşılması hedeflenmektedir. Kolokyum 

programıyla genel olarak, 

 Katılımcılarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadelede ortak bilincin 

oluşturulması ile 

 Katılımcıların uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadelede insan hakları ve 

hukukun üstünlüğü prensibine dayanan etkin politikalar geliştirmek konusunda bilgi ve 

deneyimlerini artırmaları 

amaçlanmaktadır. 

 

Kolokyum programı sonunda ise katılımcıların özellikle: 

 Türkiye'nin uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele politikasının nasıl 

şekillendiğini ve yapılandığını öğrenmeleri, 

 Türk hukukunda ve uluslararası hukukta uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla 

mücadele amacıyla getirilen düzenleme ve uygulamalar hakkında bilgi edinmeleri, 
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 Edindiği bilgileri ve en iyi uygulamaları kendi ülkelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde 

suçlarıyla mücadele ile ilgili zorluklarla başa çıkarken kaynak olarak kullanabilme 

yeteneklerine katkı sunulması, 

 Bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı elde etmeleri, 

 Mesleki anlamda uluslararası iletişim kurma imkânı elde etmeleri, 

hedeflenmektedir. 

 

Katılımcı Ülkeler  

Katılımcı ülkelerin Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan olması öngörülmektedir. 

Yaklaşım  

Kolokyum programında; Türkiye’de uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele 

konusunda önde gelen akademisyenler, hâkimler, savcılar ve uzmanlar tarafından verilecek 

seminerler aracılığıyla katılımcılar kolokyum programında yer alan konuları öğrenme ve tartışma 

imkânı sağlamaktadır. Bu sebeple bu kolokyum programında, katılımcıların program süresince 

verilecek eğitimlere interaktif şekilde katılım sağlamalarına dayanan bir eğitim yaklaşımı 

benimsenmektedir.  

Kolokyum programında ayrıca, ülkelerindeki konuyla ilgili tecrübelerini aktarmaya yönelik 

sunumlar yapmaları istenerek katılımcıların eğitim sürecine katkıda bulunmaları teşvik 

edilmektedir.   

Kolokyum programı süresince düzenlenecek çalışma ziyaretleri ve sosyal programlar ile, 

katılımcıların uygulamaları yerinde görmeleri sağlanmakta ve Türk kültür ve tarihi tanıtılmaktadır.  

Kolokyum programı sonunda, tüm katılımcılara sertifika takdim edilmektedir.  

 

Eğitmenler 

Kolokyum programı boyunca eğitim verecek tüm eğitmenler özenle seçilmektedir. 

Eğitmenler, önde gelen akademisyenler, konusunda uzman hâkimler, savcılar ve emniyet 

mensuplarından oluşmaktadır. 

 

Kabul Şartları 

Katılımcılarda aranılacak özellikler şunlardır: 

 Katılımcı ülkelerde hâkim, savcı veya adalet sisteminde uzman olarak görev yapmak. 

 İyi derecede Rusça veya İngilizce bilmek. 

 Bilgilerini diğer katılımcılarla paylaşma konusunda açık olmak. 

 Kolokyum programına katılmak için izin aldığını gösteren işverenin yazılı imzalı 

beyanını sunmak. 

 

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ    

Adres: Ahlatlıbel Mahallesi, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, 06800 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

Adres:GMK Bulvarı No:140Anadolu Meydanı06570Çankaya/ANKARA 

 


