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            Öz 

           Uyu�turucu içerikli faaliyetler esas itibarı ile dört temel faaliyeti bünyesinde barındırmaktadır. 
Bunlar; uyu�turucu madde üretimi, uyu�turucu madde nakli, uyu�turucu madde da�ıtımı ve satı�ı ve 
uyu�turucu madde kullanımıdır. Bu çalı�ma Erzurum’da 2010-2012 yılları arasında soru�turma 
yürütülmü� uyu�turucu madde sokak satı�ı yapan 19 suç yapısını içermektedir. Yapılan çalı�mada 
incelemeye tabi tutulmu� olan yapılar ço�unlu�u esrar maddesi ve bir kısmı ecstasy maddesi ticareti 
yapan suç olu�umlarıdır. Çalı�mada kullanılan bilgiler soru�turma belgelerinin incelenmesi suretiyle 
elde edilmi�tir. Soru�turma belgeleri üç ana ba�lık altında incelemeye tabi tutulmu�tur; suç 
�üphelileri, suç yapıları ve suç olayları. Soru�turma sonucunda; Erzurum’da uyu�turucu madde 
ticaretinin ço�unlukla Yakutiye ilçesinde gerçekle�tirildi�i, uyu�turucunun ço�unlukla Bingöl ilinden 
temin edildi�i ve göçün Erzurum’da gerçekle�tirilen uyu�turucu madde ticareti için bir etken 
olmadı�ı görülmü�tür. 

             Anahtar Kelimeler: Uyu�turucu Madde, Sokak Satıcıları, Uyu�turucu Madde Ticareti. 

 

           Abstract 

            Drug related activities include four basic types of criminal cases. Those are; drug production, 
drug smuggling, drug dealing and drug use. This study includes investigative works carried out in 
Erzurum between years 2010-2012 regarding 19 different drug dealing structures. Most of the 
structures in this study engaged in cannabis trafficking and some of them were ecstasy sellers. The 
information in this study obtained from the examination of documents related to the investigations. 
The investigation documents were analyzed under three main headings; characteristics of criminal 
suspects, criminal structures and criminal cases. As a result, it was found that drug dealing in 
Erzurum mostly committed in Yakutiye district, Bingöl is the basic source of cannabis for the drug 
dealers, and migration is not a factor for drug dealing in Erzurum. 

            Keywords: Illicit Drug, Drug Dealers, Drug Dealing. 
 

 

 
Giri� 
Uyu�turucu kaynaklı faaliyetler günümüzün en önemli sorunları arasındadır, çünkü 

uyu�turucu pek çok yönü (sosyal, kamusal, hukuki, idari, iktisadi ve sa�lık) olan bir olgudur ve 
birbirinden farklı fakat iç içe olan yönleri ile bireyleri ve dolayısı ile de toplumları 
etkileyebilmektedir. Uyu�turucu madde kullanıcıları, kullandıkları maddenin etkisi ile veya 
uyu�turucu madde temini maksadı ile suça karı�abilmekte ve/veya toplumsal huzursuzluk 
olu�turabilmektedir. Bunun yanında uyu�turucu madde ticaretinin terörün veya yasadı�ı 
faaliyetlerin finansmanını olu�turdu�u günümüzde kabul gören bir gerçek haline gelmi�tir. 
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2012 Dünya Uyu�turucu Raporuna göre dünya nüfusunun %5’i (yakla�ık 230 milyon 
ki�i) 2010 yılı içerisinde herhangi bir uyu�turucu madde türünü en az bir kez kullanmı�tır ve 
yine aynı rapora göre uyu�turucu kullanımı tüm dünyada düzenli bir �ekilde artı� 
göstermektedir. Raporda, her yıl tüm dünyada yakla�ık 200.000 ki�i uyu�turucudan doyalı 
hayatını kaybetti�i ifade edilmi�tir. Avrupa Uyu�turucu ve Uyu�turucu Ba�ımlılı�ı �zleme 
Merkezi (EMCDDA) tarafından hazırlanan 2012 Uyu�turucu Raporu’nda 16 Avrupa ülkesinde 
esrar kullanımına ili�kin bilgilere yer verilmi�tir. Raporda, pek çok Avrupa ülkesinde esrar 
kullanımının genel nüfus ve okul ara�tırmalarında artı�ının gözlemlendi�i ifade edilmi�tir. 
Rapora göre Avrupa’da 15-64 ya� arası ya�am boyu esrar kullanıcısı oranı %23.7 (80,5 milyon) 
ve son yıl içerisinde esrar kullanıcı oranı %6.8 (23 milyon)’dir. Bu oranların 15-34 ya� arasında 
çok daha yüksek oldu�u görülmektedir. 

Uyu�turucu tüm dünyü ülkeleri için sorun olu�turması ile birlikte aynı zamanda 
ülkemiz için de ortak ve en önemli bir sorunu haline gelmektedir. Türkiye Uyu�turucu ve 
Uyu�turucu Ba�ımlılı�ı �zleme Merkezi (TUB�M) tarafından hazırlanan 2012 Türkiye 
Uyu�turucu Raporu’nun ilgili bölümünde 2011 yılı itibariyle madde ba�lantılı suçlardan 
cezaevinde bulunan �ahısların cezaevlerinde bulunan tüm �ahısların %18,38 (23.638)’ini 
olu�turdu�u ve bu kapsamda da ilk sırada yer alan suç türü oldu�u ifade edilmi�tir (Ünlü ve 
Görücü, 2012). Aynı raporda Türkiye’de uyu�turucu madde kullanım yaygınlı�ının ortaya 
konması amacıyla gerçekle�tirilmi� çalı�maya ili�kin bilgilere de yer verilmi�tir. Çalı�ma 20 
farklı ili ve 8045 ki�iyi kapsamaktadır. Çalı�maya göre Türkiye’de 15-64 ya� grubu bireylerde 
herhangi bir yasa dı�ı uyu�turucu maddenin en az bir kere kullanım oranı %2,7(erkeklerde 
%3,1, kadınlarda %2,2)’dir. Madde kullanımının 15-34 ya� grubu yeti�kinlerde, 15-64 ya� 
grubuna göre daha yaygın oldu�u (%3,0) görülmektedir (Tunço�lu, 2012).  

Uyu�turucu maddenin olu�turdu�u zararların önlenmesi amacıyla yürütülen önleyici 
faaliyetlerin yanı sıra kolluk tarafından yürütülmü� suç soru�turmaları da uyu�turucu ile 
mücadelede önemli bir unsurdur ve bu çalı�manın konusunu olu�turmaktadır. Türkiye’de 
kollu�un yürütmü� oldu�u soru�turmalar genel olarak incelendi�inde uyu�turucu madde 
ticareti yapan bireylerin ticaretini yaptıkları uyu�turucu maddeye ve ticaret �ekillerine göre 
farklılık gösterdi�i gözlemlenmektedir. Ticareti yapılan uyu�turucu maddeler genel olarak 
afyon türevleri, kenevir türevleri, koka türevleri ve sentetik maddeler olarak sınıflanırken 
(Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Ba�kanlı�ı 2012 Yılı Faaliyet Raporu) 
maddelerin temin edilebilme güçlü�ü ve fiyat farkı bu farklılıktaki temel unsurlardan 
bazılarıdır.  Uyu�turucu madde kavramı esas itibarı ile dört temel faaliyeti ve buna ba�lı olarak 
da dört temel grubu bünyesinde barındırmaktadır. Bunlar; uyu�turucu madde üretimi ve 
üreticileri, uyu�turucu madde nakli ve kuryeler, uyu�turucu madde satıcısı ve sokak satıcıları 
ve uyu�turucu madde kullanımı ve kullanıcılarıdır. Faaliyetler ve gruplar iç içedir ve bir �ahıs 
aynı zamanda her dört grubun da üyesi olabilmektedir (Gökçegöz ve Usta, 2012). 

Bu çalı�ma 2010 ve 2012 yılları arasında Erzurum il merkezinde meydana gelen 
uyu�turucu madde ticaretine ili�kin verileri içermektedir. Çalı�mada analize tabi tutulan 
bilgiler 2010-2012 yılları arasında Erzurum’da kolluk tarafından uyu�turucu madde ticareti 
yapan yapılara yönelik olarak yürütülmü� soru�turmaların tamamından elde edilen verilere 
dayanmaktadır. Bu çalı�mada ele alınacak soru�turmalar, uyu�turucu ticaretini büyük oranda 
perakende satı� yaparak gerçekle�tiren ve kenevir türevi olan “esrar” maddesi ve sentetik 
madde türü “ecstasy” maddesinin ticaretini yapan birey veya gruplardır. Bu �ekilde suç 
faaliyeti gösteren bireyler halk ve kolluk arasında “sokak satıcısı” veya “torbacı” olarak da 
tanımlanmaktadır. Yapılmı� olan bu çalı�ma üç ana ba�lık altındaki incelemeleri içermektedir; 

• Suç �üphelilerinin genel özellikleri, 
• Suç yapılarının genel özellikleri, 
• Suç faaliyetlerinin genel özellikleri. 

1. Literatür Taraması 
Uyu�turucu madde içerikli olarak daha önce yapılmı� olan çalı�malarda ula�ılmaya 

çalı�ılan ve üzerinde analizlerde bulunulan hedef kitleler genel olarak uyu�turucu madde 
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kullanıcıları ve satıcıları olmak üzere iki gruptur. Çalı�maların pek ço�u ise uyu�turucu madde 
kullanıcıları üzerinedir ve uyu�turucu madde satıcılarına yönelik olan çalı�malar di�er gruba 
kıyasla oldukça kısıtlıdır.  

Bu çalı�manın da konusu olan uyu�turucu madde ticareti ve uyu�turucu madde ticareti 
yapan �ahıslara yönelik yapılan çalı�malarda uyu�turucu madde ticaretinin ortaya çıkardı�ı 
birey profili üzerinde durulurken (Atkyns ve Hanneman, 1974; Tewksbury ve Mustaine, 1998; 
Sales ve Murphy, 2007; Ünlü ve Evcin, 2011; Karakaya, 2013), suçun i�leni� biçimi (Coomber ve 
Maher, 2006; Jacinto, Duterte, Seals, ve Murphy, 2008; Sales ve Murphy, 2007; Ünlü ve Evcin, 
2011; Karakaya, 2013) i�lenen suç algısı (Atkyns ve Hanneman, 1974; Sales ve Murphy, 2007; 
Jacinto vd., 2008) ve uyu�turucu madde ticareti ile di�er suçlar arasındaki ili�ki di�er bir kısım 
ara�tırma konuları arasındadır (Fagan, 1989; Blumstein, 1995; Denton ve O’Malley; 2001; 
Coomber ve Maher, 2006). 

Atkyns ve Hanneman (1974) uyu�turucu madde ticareti ve uyu�turucu madde ticareti 
yapan �ahıslar üzerine ABD’de yaptı�ı ara�tırmada, uyu�turucu madde ticareti yapan �ahısların 
özelliklerine �öylece ortaya koymu�tur; uyu�turucu madde ticareti yapan bireyler büyük 
oranda (%80) 20-25 ya� aralı�ında, %82’si kolej e�itimi almı� veya almakta, % 58’i i�siz, % 47’si 
17-18 ya�larında uyu�turucu madde ile tanı�mı�, % 31’i ba�ka bir suçtan ceza almı� ki�ilerdir. 
Aynı çalı�maya göre �ahısların % 50’sinin uyu�turucu madde satı�ındaki birincil motivasyonları 
kendileri için ücretsiz uyu�turucu madde temin edebiliyor olmalarıdır. Çalı�mada yer alan 
uyu�turucu madde satıcılarının % 24’ü kendilerinin uyu�turucu madde satıcısı oldu�unun 
hemen kabullenirken ço�unluk için (% 58) bu kabullenme süresi 1 yılı bulabilmektedir ve kimi 
�ahıslar ise bu suçlamaya hiçbir �ekilde kabul etmemektedir. Yapılan çalı�mada uyu�turucu 
madde satıcısı olan �ahısların uyu�turucu madde ile tanı�masında büyük oranda (% 84) 
arkada�larının etkili oldu�u görülmektedir. 

Tewksbury ve Mustaine (1998)’nin çalı�ması ise ABD’de uyu�turucu madde ticareti 
yapan kolej ö�rencileri üzerinedir. 8 eyaletten 1531 ö�renci üzerinde yapılan çalı�mada 
uyu�turucu madde ticareti yaptı�ını belirten bir alt grup bulunmaktadır. Çalı�maya göre; 

• Uyu�turucu madde satan bireylerin erkek olması ve bir ba�kası ile birlikte ya�aması daha 
muhtemeldir 

• Uyu�turucu madde kullanan bireylerin uyu�turucu madde ticareti yapma ihtimali daha 
yüksektir 

• Uyu�turucu madde satıcılarının di�er suçları i�leme oranları di�er ö�rencilere kıyasla 
daha yüksektir 

• Uyu�turucu madde satıcılarının bir ba�kasını silahla tehdit etme veya silahla tehdit 
edilme oranı daha yüksektir 

• Uyu�turucu satan kolej ö�rencileri orta sınıf ki�ilerdir ve kenar mahallerde 
oturmamaktadır. 

Sales ve Murphy (2007)’nin çalı�ması ecstasy satı�ı yapan bireylerin i�ledikleri suça 
yakla�ımları ve suçun i�leni� biçimi üzerine olan bir ara�tırmadır. Ara�tırmada Ulusal 
Uyu�turucu Enstitüsü (National Institute of Drug Abuse)’un verileri çerçevesinde 120 
uyu�turucu madde satıcısı ile mülakatlar yapılmı�tır. Çalı�maya katılan bireylerin;  

• % 76’sının bay, % 23’ü bayan ve % 1’i e�cinsel oldu�u,  

• 19-53 ya� aralı�ında oldukları ve ya� ortalamalarının 27 oldu�u,  

• % 79,2’si bekar, % 15,8’inin evli veya kız arkada�ı ile ya�adı�ı ve % 5’inin bo�anmı� 
oldu�u, 

• E�itim durumlarının yüksek oldu�u ve % 93,3’ünün en az lise e�itimi aldı�ı,  

• Lise e�itimi almı� bireylerin % 43,8’inin kolej e�itimi, % 8,9’unun yüksek okul e�itimi, % 
27,7’sinin üniversite e�itimi ve % 6,3’ünün lisansüstü e�itim aldı�ı, 

• % 77,5’inin bir i�te çalı�tı�ı ve aylık gelirlerinin 60 $ ve 10.000 $ arasında de�i�ti�i 
(ortalama olarak 2100 $),  
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• % 34,2’sinin çocukken ve % 45’inin ise yeti�kinken tutuklandı�ı tespit edilmi�tir. 

Sales ve Murhpy (2007)’nin çalı�masındaki bulguları ise �u �ekildedir: Satıcıların beyan 
ettikleri uyu�turucu madde ticaretinden elde ettikleri gelir 10 $-8500 $ aralı�ındadır ve % 41,7’si 
1000 $ ve üzerinden gelir elde etti�ini beyan etmi�tir. Bireylerin % 53,3’ü birden fazla tür 
uyu�turucu madde satmı�tır ve katılımcılara uyu�turucu maddeyi genel olarak kime sattıkları 
soruldu�unda % 55,8’i arkada�larına, 27,5’i daimi mü�terilerine, % 9,2’si ya�ıtlarına, % 5,8’i 
yabancılara ve % 0,16 ise ailesi veya sevgilisine sattı�ını ifade etmi�tir. Satıcıların kendilerini 
uyu�turucu madde satı�ı konusunda nasıl gördükleri soruldu�unda ise % 54,2’si kendisini 
dü�ük seviye, % 28,3’ü orta seviye, % 4,2’ü yüksek seviye satıcı olarak görmektedir ve % 13,3 ise 
kendini uyu�turucu satıcısı olarak görmemektedir. 

Jacinto vd. (2008) çalı�ması ise uyu�turucu madde satıcılarının faaliyet biçimine yönelik 
olarak yapılan bir çalı�madır ve ara�tırmacılar çalı�malarında ecstasy hapların satıcılarını 
incelemi�lerdir. Uyu�turucu madde satıcıları ile yapılan mülakatları içeren çalı�maya 80 
uyu�turucu madde satıcısı katılmı� ve yapılan çalı�mada uyu�turucu madde satıcılarının % 
93’ünün sattı�ı uyu�turucu maddeyi daha önce kullandı�ı görülmü�tür. Mülakatlardan elde 
edilen sonuçlara göre çalı�mada uyu�turucu madde satı�ına üç temel �ekilde ba�ladı�ı tespit 
edilmi�tir; a) Arkada�larına temin ederken peyderpey satmaya ba�lama (% 38), b) Zaten 
uyu�turucu madde satarken, ecstasy hapları “yeni bir ürün” olarak satmaya ba�lama (% 28), c) 
Uyu�turucuyu (ecstasy) be�endi�i için ve kar elde edebilece�i dü�üncesi ile satmaya ba�lama 
(%34). Yine Jacinto vd. (2008)’nin çalı�masında uyu�turucu satıcılarına kendilerini uyu�turucu 
madde satıcısı olarak görüp görmedikleri sorulmu� ve % 76’sı kendisini uyu�turucu madde 
satıcısı olarak görmedi�ini ifade etmi�tir.  

Coomber ve Maher (2006) tarafından yapılan çalı�ma Avustralya Sydney’de 
uyu�turucu madde ticareti yapan ve iki farklı bölgede faaliyet gösteren 32 eroin ve/veya kokain 
satıcısını içermektedir. Çalı�maya katılan satıcıların % 22’si bayandır. Satıcıların ya�ları 20-51 
aralı�ındadır ve ya� ortalaması 29’dur. Satıcılar ortalama olarak 7 yıldır uyu�turucu madde 
satıcılı�ı yapan bireylerdir ve yine ortalama olarak 15 ya�ında okuldan ayrılmı�lardır. 

Uyu�turucu madde kullanımı ve suç ili�kisini ara�tıran çalı�malarda, iki de�i�ken 
arasında anlamlı ili�kiler oldu�u sonucuna varan çalı�malar mevcuttur (Jarvis ve Parker,1989; 
Hunt, 1990; Huizinga, Loeber ve Thornberry, 1993; Alliaskarov, Bakiev ve Kaplan, 2010; Payne 
ve Gaffney, 2012; . Gately, Fleming, Morris ve Robyn, 2012) fakat uyu�turucu madde satıcılı�ı 
nedeniyle i�lenen di�er suçları inceleyen çalı�malarda ise her ne kadar uyu�turucu madde 
satıcılarının daha önceden suç i�lemi� olan �ahıslardan oldu�u görülmü�se de i�lenen suçun 
uyu�turucu madde satı�ı ile ili�kilendirilmesi ya mümkün olmamı� ya da zayıf bir ili�ki olarak 
tespit edilmi�tir. Örne�in Coomber ve Maher (2006) tarafından yapılan çalı�mada Avustralya 
Sydney’de uyu�turucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ile yapılan mülakatlarda �ahıslar 
uyu�turucu madde nedeniyle �iddet içeren eylemlerde bulunmadıklarını ifade etmi�lerdir. 
�ahıslara göre uyu�turucu madde sattıkları bireylere kar�ı �iddet göstermeleri “mü�terilerini 
kaçırmaktır” ve uyu�turucu madde satan di�er gruplarla da bir sorunları bulunmamaktadır. 

Fagan (1989)’ın çalı�ması ise sokak çetelerinin özellikleri, uyu�turucu madde satı�ı, 
uyu�turucu madde kullanımı ve di�er suçlarla uyu�turucu madde ili�kisi üzerinedir. Yapılmı� 
olan çalı�ma 1984-85 yılları arasında yapılan mülakatları içermektedir. Çalı�maya 151 çete üyesi 
katılmı�tır ve katılımcıların ya� aralı�ı 13-20’dir. Çalı�maya göre uyu�turucu madde kullanımı 
çete üyeleri arasında çok yaygındır. Her ne kadar uyu�turucu madde ve suç birlikte i�lense de 
ve çeteler uyu�turucu madde satıcılı�ına bir �ekilde bula�mı� olsa da uyu�turucu kullanımı 
veya satı�ı onların �iddet içerikli eylemleri ile do�rudan ili�kilendirilememi�tir. 

Denton ve O’Malley (2001) tarafından yapılan çalı�ma ise uyu�turucu madde ticareti ve 
mala kar�ı suçlar arasındaki ili�kinin incelenmesine yöneliktir. Ara�tırmacılar, çalı�malarını 16 
uyu�turucu madde ticareti yapan ve bu konuda profesyonel olan bayanlarla 
gerçekle�tirmi�lerdir. Çalı�maya katılan bütün uyu�turucu satıcıları, uyu�turucu madde satı�ına 
uyu�turucu kullanırken ba�lamı�lardır ve hepsi de uyu�turucu madde ticaretinde oldukça 
“ba�arılıdır”. Ara�tırmaya göre de�i�ik nedenlerden dolayı bireylerin uyu�turucudan elde 
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ettikleri net gelir tespit edilememektedir ve gelirler zamanla de�i�ebilmektedir. Satıcılar 
birbirlerini bir �ekilde bilmekte veya tanımaktadırlar. Çalı�ma sürecinde iki önemli tespitte 
bulunulmu�tur: Birincisi, uyu�turucu madde ticareti yapan �ahıslar elde ettikleri gelirleri sadece 
uyu�turucu madde satı�ından de�il, aynı zamanda di�er suç türlerinden (hırsızlık, 
dolandırıcılık, ya�ma vs.) de elde etti�i fakat pek ço�unun bu tarz suçları uyu�turucu madde 
ticaretinden önce de i�ledi�idir. �kinci bulgu ise, uyu�turucu madde ticaretine ba�ladıktan sonra 
uyu�turucu madde ticareti yapan bireylerin di�er suçları i�lemede daha çok ba�arı elde 
ettikleridir. Çalı�mada ula�ılan sonuç ise uyu�turucu madde ticareti ve mala kar�ı suçların 
do�rudan ili�kili olmadı�ı fakat her iki suç türünün de fırsat, beceri, bilgi ve irtibat açısından 
birbirini destekleyen ve geli�tiren özelliklere sahip oldu�udur. 

Türkiye’de uyu�turucu ticaretine yönelik olarak yapılmı� olan bilimsel çalı�manın 
sayısı oldukça sınırlı düzeydedir. Bu alanda yapılmı� çalı�malardan birisi �stanbul ilinde 
gerçekle�tirilmi�tir. Ünlü ve Evcin (2011) tarafından yapılan çalı�mada �stanbul’da bulunan 
sokak satıcılarının demografik özellikleri üzerinden sokak satıcısı profili ortaya konmaya 
çalı�ılmı� ve bununla birlikte sosyo-ekonomik ve çevresel faktörlerin sokak satıcıları üzerindeki 
etkisi üzerinde durulmu�tur. Yapılmı� olan çalı�mada cinsiyet, ya�, e�itim, meslek, do�um yeri, 
nüfus kaydı ve ikamet edilen ilçe de�i�kenleri temelinde �stanbul için uyu�turucu madde 
satıcıları incelemeye tabi tutulmu�tur. Çalı�ma neticesinde uyu�turucu madde satıcısı olan 845 
�ahsın büyük ço�unlu�unun erkek oldu�u ve ya� ortalamalarının 32 oldu�u tespit edilmi�tir. 
Sokak satıcılarının e�itim durumunun oldukça dü�ük oldu�u % 70,4’ünün ilkokul ve ilkö�retim 
mezunu veya terk oldu�u ve bunun yanında �ahısların düzenli bir gelirleri ve mesleklerinin 
olmadı�ı görülmü�tür. �ahıslar her ne kadar büyük oranda �stanbul do�umlu �ahıslar olsalar 
da nüfus kayıtları incelendi�inde ki�ilerin ailelerinin göçle �stanbul’a geldi�i tespit edilmi�tir. 
�ahısların suç kayıtları incelendi�inde ise % 52,4’ünün ba�ka suçlardan kayıtlarının oldu�u 
görülmü� fakat i�lenen suç türü ve uyu�turucu madde ticareti arasında ili�kilendirme 
yapılamamı�tır. Ula�ılan bir di�er bulgu ise �ahısların ikamet yerlerine yakın bölgelerde 
uyu�turucu madde ticareti yaptıklarıdır.  

Türkiye’de uyu�turucu madde ticareti yapan bireylere yönelik olarak yapılan bir di�er 
çalı�ma ise Karakaya (2013)’nın çalı�masıdır.  Yapılan çalı�mada Erzurum’da faaliyet gösteren 
ve uyu�turucu madde ticareti yapan be� suç örgütü yapısı, örgüt mensuplarının ve suç içerikli 
olayların özellikleri çerçevesinde incelemeye tabi tutulmu�tur. Bahse konu çalı�mada narkotik 
suç örgütü yapılarının gev�ek bir hiyerar�iye dayandı�ı görülmü�, örgütü birbirine ba�layan en 
önemli unsurun uyu�turucu madde ticaretinden elde edilen gelir oldu�u de�erlendirilmi�, 
örgüt liderli�i ve yöneticili�inin uyu�turucu madde temin edebilme kabiliyetine göre 
�ekillendi�i tespit edilmi� ve örgüt içerisi disiplini sa�layıcı herhangi bir yaptırım 
mekanizmasının var olmadı�ı anla�ılmı�tır.  

2. Yöntem 
Yapılan ara�tırmada, Erzurum’da 2010-2012 yılları arasında uyu�turucu madde ticareti 

yapan yapılara yönelik 26 suç soru�turması oldu�u tespit edilmi�tir ve bu soru�turmalardan 
19’u kollu�un aktif takibini içermektedir.  Bu çalı�mada; 

• �ahıslara yönelik yapılan inceleme ve de�erlendirmeler, tespiti yapılan 26 soru�turma 
kapsamında uyu�turucu madde ticareti suçunu i�leyen �ahıslar ile ilgilidir.  

• Suç yapıları ve olaylarına ili�kin de�erlendirme ve analizler ise kollu�un aktif takip 
bilgilerini içeren ve bahsi geçen 19 suç soru�turması evraklarının içerik analizi yöntemi 
ile incelenmesinden olu�maktadır.  

• Çalı�mada uyu�turucu madde ticareti yapan yapılara yönelik genellikle birden fazla 
uyu�turucu içerikli faaliyetlerinin tespiti yapılmı� ve tespiti yapılan her bir faaliyet 
“suç olayı” adı altında soru�turma dosyasına eklenmi�tir.  

• Uyu�turucu içerikli olayların incelenmesine yalnızca kollu�un aktif takip bilgilerini 
içeren 19 soru�turma evrakının dâhil edilmesinin en temel nedeni suç birliktelikleri ve 
suç içerikli olayların sürecine ili�kin daha açık ve anla�ılır bilgi ve belgeyi içeriyor 
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olmaları ve böylelikle de i�lenen suça ili�kin daha net de�erlendirmeye yer veriyor 
olmalarıdır.   

�çerik analizi yapılan soru�turma evraklarında genel olarak üç bölüm yer almaktadır: 
Soru�turma evraklarında birinci bölüm uyu�turucu madde ticareti yapan �üpheli �ahısların 
bilgilerini içerirken, ikinci bölüm suç i�leyen �ahısların ba�lantıları ve birlikte hareket ettiklerini 
gösterir görsellerini içermektedir. Soru�turma evrakının üçüncü bölümünde ise suç unsuru 
içeren ve uyu�turucu madde ticareti yapıldı�ını gösterir olay veya olaylara yer verilmektedir. 
E�er yapı tek ki�ilik bir yapı ise suç içeren olay veya olaylara ili�kin bilgiler ikinci bölümde yer 
almaktadır.  

Yapılan bu çalı�manın amacı, Erzurum’da uyu�turucu madde ticareti suçunu i�leyen 
bireylerin, yapıların ve uyu�turucu içerikli suç olaylarının profilinin olu�turulmasıdır. Bu 
kapsamda da yapılan çalı�mada üç ana konu üzerinde analizlerde bulunulmu�tur. �lk olarak 
incelemeye tabi tutulan 26 soru�turma dosyasında i�lem yapılmı� 190 uyu�turucu madde 
satıcısı �ahsın demografik özellikleri (cinsiyet, ya� aralı�ı, do�um yeri, nüfus kaydı, ikamet yeri, 
medeni durumu, e�itim durumu, mesleki durumu) üzerinde durulmu� ve �ahısların suç 
geçmi�i incelenmi�tir. Birinci bölümde incelenen veriler soru�turma evrakının özellikle ilk 
bölümünde yer alan bilgilerden elde edilmi�tir fakat soru�turma evrakının içerik analizinde 
�ahıslarla ilgili geçen di�er bilgilerden de faydalanılmı�tır. Analize tabi tutulan bilgiler 
�ahısların uyu�turucu madde ticareti �üphesi ile kolluk tarafından Cumhuriyet Savcılı�ına 
gönderildi�i tarih itibarı ile elde edilen verileri içermektedir. 

�kinci bölümde, incelenen soru�turmalarda geçen suç yapıları ise içerdi�i �üpheli sayısı, 
uyu�turucu madde ticareti biçimi, uyu�turucu madde temini ve faaliyet bölgesi ba�lıkları 
altında öne çıkan ortak noktalar ve farklılıklar temelinde de�erlendirmeye tabi tutulmu�tur. 

Son olarak i�lenen suçun özellikleri ve detayları üzerinde durulmu� ve bu kapsamda 19 
suç soru�turmasında tespit edilen toplam 250 uyu�turucu madde ticareti olayı incelenmi�tir ki 
bu olaylar soru�turmaların alt olaylarını olu�turmaktadır. Olay incelemelerinde 4 farklı 
uyu�turucu madde ticareti olay tipi oldu�u görülürken, olayların ço�unlu�unun soru�turma 
konusu olan ve TCK 188. Madde kapsamında uyu�turucu madde suçunu te�kil eden 
uyu�turucu maddenin toptan nakilleri ve uyu�turucu maddenin perakende olarak sokak satı�ı 
oldu�u görülmü�tür. Yapılan çalı�mada bu suç tiplerini içerir olaylar detay incelemesine tabi 
tutulmu�tur.  

3. Ara�tırmanın Bulguları 
3.1 Uyu�turucu Madde Ticareti Yapan �ahısların Özellikleri 
Bu bölümde kollu�un aktif takibini içerir 19 suç soru�turmasında uyu�turucu madde 

ticareti yaptı�ı �üphesi ile i�lem yapılan 177 �ahıs ile Erzurum ili içerisinde faaliyet gösteren ve 
uyu�turucu madde ticareti �üphesi ile i�lem yapılan 13 �üpheli �ahsa ili�kin bilgi ve 
de�erlendirmelere yer verilmi�tir. Uyu�turucu madde ticareti yapan �ahıslara ili�kin özellikler; 
cinsiyet, ya� aralı�ı, do�um yeri, nüfus kaydı, ikamet adresi, medeni durumu, e�itim durumu, 
mesle�i, suç kaydı sayısı ve i�lenen suç türleri olmak üzere 10 farklı alanda incelemeye tabi 
tutulmu�tur; 

• �ahısların “cinsiyet” durumları incelendi�inde, çok büyük bir bölümünün (% 98,9) 
“erkek” oldu�u görülmü�tür. �üpheli olarak i�lem yapılan iki bayan �ahsın ise 
soru�turma dosyalarındaki �üpheli konumlarının di�er �üpheli �ahıslara kıyasla “zayıf” 
oldu�u gözlemlenmi�tir. 

• �ahısların ya�larının 15-70 ya� aralı�ında de�i�ti�i, ya�larının ortancasının 25, ya� 
ortalamasının 26,74 ve standart sapmasının 7,89 oldu�u tespit edilmi�tir. �ahısların ya� 
aralıkları incelendi�inde % 86,8’inin 35 ya� ve altı �ahıslardan olu�tu�u ve % 55,3’ünün 
25 ya� ve altı �ahıslardan olu�tu�u görülmü�tür.  

• �ahısların do�um yerlerine ili�kin bilgiler incelendi�inde, % 67,9’unun Erzurum Merkez 
(Palandöken, Yakutiye, Aziziye) do�umlu oldukları görülürken, % 85,3’ünün Erzurum 
Merkez veya dı� ilçesi do�umlu oldu�u tespit edilmi�tir. Do�um yeri di�er iller olan 28 



- 563 - 
�

�ahıstan 18’inin uyu�turucu madde temin edilen ve/veya uyu�turucu madde ticaretini 
di�er illerde yürüten �ahıslar oldu�u görülmektedir. 

• �ahısların nüfus kayıtları incelendi�inde, % 62,6’sının Erzurum Merkez ilçeleri 
(Palandöken, Yakutiye, Aziziye) nüfusuna kayıtlı �ahıslardan olu�tu�u görülürken, % 
83,7 sinin Erzurum Merkez ve dı� ilçesi nüfusuna kayıtlı �ahıslardan oldu�u tespit 
edilmi�tir. Di�er iller nüfusuna kayıtlı olan 31 �ahıstan 18’inin di�er illerde faaliyet 
gösteren fakat soru�turma kapsamında i�lem yapılan �ahıslardan oldu�u anla�ılmı�tır. 

• �ahısların ikamet yerleri incelendi�inde, % 86,3’ünün Erzurum merkezinde ikamet etti�i 
görülmektedir. Erzurum merkezinde ikamet eden �ahısların % 67,7’sinin Yakutiye 
ilçesinde ikamet eden �ahıslardan olu�tu�u tespit edilmi�tir. �üpheli �ahıslardan dı� 
ilçede ikamet eden �ahıs sayısının oldukça az oranda (% 0,5) oldu�u görülürken di�er 
illerde ikamet eden �ahıs oranı %13,2’dir.  

• �ahısların medeni durumu incelendi�inde ise ço�unlu�unun (% 55,3) “bekâr” oldu�u 
görülürken, “evli” olan �ahısların % 42,1’lik önemli bir oranda oldu�u tespit edilmi�tir. % 
2,6’lık kısım ise bo�anmı� �ahıslardan olu�maktadır.  

• �ahısların e�itim durumu incelendi�inde, 190 �ahıstan 126’sının e�itim durumuna ili�kin 
bilgilere ula�ılmı� ve % 82,9’unun e�itim durumunun ilkö�retim (ilkokul, ortaokul) ve 
a�a�ısı oldu�u, % 16,4’ünün lise e�itimi almı� oldu�u ve 1 �ahsın ise üniversite ö�rencisi 
oldu�u tespit edilmi�tir. 

• �ahısların mesleki durumlarına incelendi�inde, 190 �ahıstan 166’sının mesleki durumuna 
ili�kin bilgilere ula�ılmı� ve 27 �ahıs i�siz oldu�unu beyan ederken, 2 �ahıs ö�renci ve 1 
�ahıs emekli oldu�unu beyan etmi�tir. 136 �ahıs ise mesleki durumları ile ilgili 44 farklı i� 
türü beyan etmi�lerdir. Bu kapsamda uyu�turucu madde ticareti yapan �ahısların % 
71,1’inin i�siz veya belirli bir sanat, e�itim veya beceri gerektirmeyen i�lerde çalı�tı�ı, % 
24,1’inin belirli bir e�itim gerektirmeyen fakat beceri ve sanat gerektiren bir i�te çalı�tı�ı 
ve % 3’ünün örgün e�itim gerektiren bir i�te çalı�tı�ı tespit edilmi�tir. 

• �ahısların uyu�turucu madde ticareti dı�ındaki suç kayıtları incelendi�inde, % 13,2’sinin 
uyu�turucu madde ticareti dı�ında ba�ka bir suçtan kaydı olmadı�ı görülmekte fakat % 
86,8’inin daha önce ba�ka bir suç i�lemi� �ahıslardan oldukları anla�ılmaktadır. ��lenmi� 
olan uyu�turucu madde ticareti dı�ındaki di�er suç türleri incelendi�inde ise �ahıslardan 
% 48,9’unun hırsızlık türleri (otodan hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik vs) ve nitelikli 
hırsızlık suçlarından da suç kayıtlarının oldu�u görülürken, % 46,8’inin kasten yaralama, 
% 35,8’inin kullanmak için uyu�turucu madde bulundurmak, % 34,2’sinin 6136 sayılı 
Ate�li Silahlar ve Bıçaklar ile Di�er Aletler hakkındaki kanuna muhalefet, % 11,6’sının ise 
Ya�ma/Nitelikli Ya�ma suçlarından suç kayıtlarının oldu�u görülmektedir. �ahısların 
bu sayılan suç türleri dı�ında yakla�ık 40 farklı suç türünden kayıtları oldu�u tespit 
edilmi�tir. 

3.2 Soru�turmalar ve Uyu�turucu Madde Ticareti Yapan Yapılar 
Bu bölümde uyu�turucu madde ticaretine ili�kin 2010-2012 yılları arasında Erzurum’da 
yürütülmü� suç soru�turmaları incelenmi�tir. Yapıların tüm özelliklerine ula�ılabilmesi 
amacıyla kollu�un aktif takip yürüttü�ü suç soru�turmaları seçilerek incelemeye tabi 
tutulmu�tur. Tablo1’de de belirtildi�i üzere 2010 yılında 3, 2011 yılında 3 ve 2012 yılında 13 
olmak üzere uyu�turucu madde ticareti konulu aktif takip yürütülmü� 19 suç soru�turması 
oldu�u tespit edilmi�tir. Bahse konu suç soru�turmalarında 2010 yılında 49, 2011 yılında 59 ve 
2012 yılında 72 �ahsa uyu�turucu madde ticareti yaptıkları �üphesi ile i�lem yapılmı�tır. 

Tablo 1. Yıllara göre yürütülen aktif takip uygulanmı� soru�turma ve �ahıs sayısı 

Yıllar Yürütülen Soru�turma 
Sayısı 

Soru�turmaya Konu �ahıs 
Sayısı 

2010 3 49 
2011 3 59 
2012 13 72 
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�ncelenen suç soru�turmalarında aktif takip yürütülmü� yapıların tamamı Erzurum 
ilinde faaliyet göstermi� olan yapılardır. Bu bölümde yürütülen soru�turmalara ili�kin detaylı 
bilgilere �üpheli sayısı, ticareti yapılan uyu�turucu madde türü, ticaret �ekli, faaliyette 
bulunulan ilçe ba�lıkları altında yer verilmi�tir. 19 suç soru�turmasında yer alan 177 �üpheli 
�ahıstan üç �ahsa uyu�turucu madde ticareti suçundan iki kez i�lem yapıldı�ı tespit edilmi�tir. 

Soru�turmalar genel olarak incelendi�inde; 

•  Bahse konu 19 soru�turmanın dördü suç yapısı tek ki�iden olu�urken, yedi 
soru�turmada suç yapılarının 10 ki�i ve üzeri oldu�u görülmektedir 

• 2010 ve 2011 yılında yürütülmü� olan altı soru�turmanın be�inde �üpheli sayısının 15 
ve üzeri oldu�u görülürken, 2012 yılındaki soru�turmalarda en yüksek �üpheli sayısı 
14’tür 

• Birden fazla bireyi barındıran yapıların be�inde örgütsel bir yapının (devamlılık, 
hiyerar�i ve i�bölümü özelliklerine sahip) varlı�ı tespit edilmi�tir 

• �ncelenen soru�turmaların tamamında “esrar” maddesi ticareti yapıldı�ı görülmü�tür 
ve dört soru�turmada esrar maddesi ticareti yanında “ecstasy” hapların ticaretinin de 
yapıldı�ı tespit edilmi�tir 

• Erzurum’da ecstasy maddesi ticaretinin 2011 yılında bir soru�turmada ve bir olayda 
varlı�ı tespit edilirken 2012 yılında üç farklı soru�turmada ecstasy ticaretinin oldu�u 
görülmektedir 

• 19 soru�turmanın 18’inde uyu�turucu madde ticareti �eklinin “sokak satıcılı�ı” oldu�u 
görülmü�tür. 2012 yılında yapılan bir soru�turma ise di�er soru�turmalardan tamamen 
farklıdır. Bahse konu soru�turmada uyu�turucu madde ticaretinin toplu miktarlarda 
yapıldı�ı tespit edilmi�tir 

• �ncelenen soru�turmaların ço�unlu�unda ( % 37) Bingöl ilinin esrar maddesi temin 
edilen il oldu�u görülürken, esrar maddesi temin edilen di�er iller Diyarbakır, A�rı ve 
Van olarak kar�ımıza çıkmaktadır  

• Ecstasy maddesinin temininin Bursa, Diyarbakır ve �zmir olmak üzere üç farklı ilden 
gerçekle�tirildi�i tespit edilmi�tir 

• �ncelenen yapıların tamamının Yakutiye ilçesinde faaliyet gösterdi�i bunun yanında 5 
suç yapısının Yakutiye ilçesi yanında di�er ilçelerde de faaliyet gösterdi�i görülmü�tür. 
3.3 Suç �çerikli Olaylar 
Bu bölümde �ahısların soru�turma sürecinden i�ledikleri tespit edilen suçlar incelemeye 

tabi tutulmu�tur. �ncelenen 19 suç soru�turmasında uyu�turucu madde ticareti yaptı�ı �üphesi 
ile soru�turma yürütülen 177 �ahıs tarafından gerçekle�tirilmi� 250 uyu�turucu madde içerikli 
olay oldu�u tespit edilmi�tir.  Bahse konu bu olaylar 19 suç soru�turması içerisinde yer alan alt 
olayları olu�turmaktadır. Suç olayları incelendi�inde, olayların Tablo 2’te de ayrıntılı bir �ekilde 
gösterildi�i üzere dört farklı özellikte oldu�u görülmü�tür; 

a) Uyu�turucu Madde Sokak Satı�ı: Uyu�turucu maddelerin uyu�turucu madde kullanıcısı 
olan �ahıslara dü�ük miktarlarda satı�larına ili�kin olayları içermektedir. 

b) Uyu�turucu Madde Nakli: �üpheli �ahısların di�er illerden toplu miktarda uyu�turucu 
madde nakillerini içermektedir. 

c) Toplu Halde Uyu�turucu Madde Bulundurma: �üpheli �ahıslardan Erzurum merkezinde 
toplu miktardaki uyu�turucu madde yakalamalarını içermektedir. 

d) Kullanmak �çin Uyu�turucu Madde Bulundurma: �üpheli �ahıslardan Erzurum 
merkezinde dü�ük miktarda yapılan uyu�turucu madde yakalamalarını içermektedir. 

Tablo 2. Uyu�turucu madde içerikli suç türleri, olay sayıları ve yüzdeleri 

Suç Türü Olay Sayısı Yüzde (%) 
Uyu�turucu Madde Sokak Satı�ı 199 % 79,6 
Uyu�turucu Madde Nakli 31 % 12,4 
Toplu Halde Uyu�turucu Madde Bulundurma 10 % 4 
Kullanmak Amacıyla �le Uyu�turucu Madde Bulundurma 10 % 4 
TOPLAM 250 %100 
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Tablo 2 incelendi�inde soru�turmalarda geçen 250 olayın % 79,6 (199 olay)’sının 
uyu�turucu madde sokak satı�ı oldu�u görülmektedir. Olayların % 12,4 (31 olay)’ünün ise 
uyu�turucu maddenin nakledilmesi olaylarını içerdi�i tespit edilmi�tir. �üpheli �ahıslar 
tarafından i�lendi�i tespit edilen toplu halde uyu�turucu madde bulundurma ve kullanmak 
maksadıyla uyu�turucu madde bulundurma suçlarının ise % 4 (10 Olay)’lük oranlarda 
gerçekle�ti�i görülmü�tür.  

Tablo 3’te ise bahse konu 250 olayın içerdi�i uyu�turucu madde türlerine ili�kin bilgiye 
yer verilmi�tir. Uyu�turucu madde içerikli olayların incelemesinde esrar ve ecstasy olmak üzere 
iki tür uyu�turucu madde içeri�i oldu�u görülmü� ve 4 olayda esrar ve ecstasy maddelerinin 
birlikte yakalandı�ı tespit edilmi�tir. Tablo 3 incelendi�inde tespit edilen 250 olayın %96 (243 
olay)’sının esrar maddesi içerdi�i, %4 (10 olay)’ünün ecstasy maddesi içerdi�i tespit edilmi�tir. 

Tablo 3. Olayların içerdi�i uyu�turucu madde türleri, olay sayıları ve yüzdeleri 
 
 
 
 
 

 

3.3.1 Uyu�turucu Madde Sokak Satı�ı Olayları 

Bu bölümde uyu�turucu madde satıcısı olan �ahısların, uyu�turucu madde kullanıcısı 
olan �ahıslara uyu�turucu madde satı�ları incelenmi�tir. Yapılan incelemede tespit edilen iki 
madde türünde (esrar ve ecstasy) satın alınan madde miktarları, uyu�turucu maddenin satı�ının 
gerçekle�tirildi�i ilçe, uyu�turucu maddenin satı�ının yapıldı�ı yer ve uyu�turucu maddeyi 
birlikte satın alan ki�i sayısı ba�lıkları altında incelenmi�tir. �nceleme sonucu elde edilen 
bilgilere a�a�ıda yer verilmi�tir. 

• Sokakta yapılan uyu�turucu madde ticaretinin iki tür oldu�u (esrar ve ecstasy) çok 
büyük oranda (% 96,1) esrar maddesi ticareti içerikli oldu�u, 4 olayda ise esrar maddesi 
ve ecstasy hapların birlikte ticaretinin yapıldı�ı tespit edilmi�tir. 

• Sokakta ticareti yapılan uyu�turucu madde miktarlarına ili�kin yapılan incelemede ise 
ticaretin büyük oranda 0-5 gram esrar (%79) ve 0-5 adet ecstasy (%87,5) aralı�ında 
oldu�u tespit edilmi�tir, 

• Sokakta uyu�turucu madde satı�ına ili�kin tespit edilen 199 olayın satı�ının çok büyük 
bir bölümünün (%92,4) Yakutiye ilçesinde gerçekle�ti�i görülmektedir,  

• Sokakta uyu�turucu madde satı�ına ili�kin tespit edilen 199 olayın satı�ının 
gerçekle�tirildi�i yerler üç farklı sınıflama altında incelenmi�tir; metruk bina, ortak alan 
ve satıcının mahallesi. Sınıflamada yer alan “metruk bina”, terk edilmi� ve 
kullanılmayan mekânları anlatmaktadır. “Ortak alan” sınıflaması belirli bir özelli�i 
olmayan ve bütün bireylerin eri�iminde olan mekânları anlatmaktadır. “Satıcının 
mahallesi” sınıflaması, satıcının uyu�turucu madde satı�ı için tercih etti�i, kollu�un 
eri�iminin çabuk fark edildi�i, kontrolün sokak satıcıları tarafından daha kolay 
sa�landı�ı, yabancı bireylerin çabuk fark edildi�i ve satıcının ikametinin yakınında 
bulunan bölgeleri anlatmaktadır. Sokak satıcılarının gerçekle�tirdi�i uyu�turucu madde 
ticareti olaylarının %45,5’lik bir oranla belirli bir ayırt edici özelli�i olmayan ortak 
kullanım alanlarında meydana geldi�i görülürken, %31,5’lik bir oranda satıcının 
mahallesinde ve %23’lük bir oranda metruk binalarda gerçekle�ti�i tespit edilmi�tir. 

• Uyu�turucu maddeyi birlikte alan kullanıcıların sayılarını gösterir bilgilere, soru�turma 
kapsamında kolluk tarafından hazırlanan tutanaklarının incelenmesi sonucu 
ula�ılmı�tır. Bu kapsamda uyu�turucu madde alan �ahısların, ço�unlukla (% 65)  bir 
grup halinde (en az iki ki�i ve üzeri) bu suçu i�ledi�i ve % 39’luk bir oranla iki ki�ilik 
gruplarla uyu�turucu madde alımının en yüksek alım grubu oldu�u tespit edilmi�tir. 
 
 

Uyu�turucu Madde 
Türü 

Olay Sayısı Yüzde (%) 

Esrar Maddesi 243 % 96 
Ecstasy Maddesi 11 % 4 
TOPLAM 254 % 100 
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3.3.2 Uyu�turucu Madde Nakil Olayları 

Bu bölümde uyu�turucu madde satıcısı olan �ahısların, uyu�turucu madde kullanıcısı 
olan �ahıslara satmak için temin ettikleri toplu miktardaki uyu�turucu maddelerin nakil olayları 
incelenmi�tir. Yürütülen 19 suç soru�turmasında tespit edilen 31 nakil olayından 28’inin hedef 
ilinin Erzurum oldu�u tespit edilmi� ve bahse konu 28 olay bu bölümde incelemeye tabi 
tutulmu�tur. Erzurum’a yapılan uyu�turucu madde nakil olayları; nakledilen uyu�turucu 
madde türü, uyu�turucu madde temin edilen il, nakledilen madde miktarı ve nakil aracı olmak 
üzere üç ba�lık altında incelenmi�tir.  

Uyu�turucu madde satıcısı olan �ahısların, Erzurum’da bulunan uyu�turucu madde 
kullanıcısı olan �ahıslara satmak için temin ettikleri toplu miktardaki uyu�turucu maddelerin 
nakil olaylarına ili�kin bilgiler incelendi�inde; 

• Erzurum’a nakledilen uyu�turucu madde miktarının iki tür oldu�u (esrar ve ecstasy) ve 
çok büyük oranda (% 89,3) esrar maddesi oldu�u görülmektedir 

• Erzurum’da ticareti yapılan esrar maddesinin dört farklı ilden (Bingöl, Van, Diyarbakır 
ve A�rı) temin edildi�i görülürken, madde teminlerinin büyük ço�unlu�unun Bingöl 
(% 44) ve Van (% 40) illerinden oldu�u tespit edilmi�tir 

• Erzurum’da ticareti yapılan ecstasy maddesinin üç farklı ilden temin edildi�i tespit 
edilmi�tir 

• Nakli yapılan esrar maddesi miktarlarının ço�unlukla (% 86) 4000 gramı geçmeyen 
miktarlarda oldu�u görülmü� ve ecstasy nakillerinin ise 100 adedi geçmeyen 
miktarlarda oldu�u tespit edilmi�tir 

• Uyu�turucu madde naklinde dört farklı araç tipine rastlanırken, uyu�turucu madde 
tacirlerinin nakillerde genel olarak otobüsü en çok oranda (% 39) ve ki�isel araç - kiralık 
araç kullanımının birbirine yakın oranlarda (% 32,1 - % 25) oldu�u tespit edilmi�tir. 
4. Bulguların Genel Olarak De�erlendirilmesi ve Analizi 
Elde edilen bulgular çerçevesinde;  

• Erzurum’da uyu�turucu madde ticaretinin genel olarak sokak satı�ı �eklinde 
gerçekle�tirildi�i, uyu�turucu madde yeti�tiricili�ine, üretimine ve toplu olarak 
uyu�turucu madde satı�ına nadiren rastlanıldı�ı 

• Erzurum’da uyu�turucu madde ticaretinin genel olarak grup halinde gerçekle�tirildi�i 
• Uyu�turucu madde ticareti yapan �ahısların birbirleri ile irtibatlı oldu�u 
• Ço�unlukla esrar maddesi ticareti ve nakli yapıldı�ı ve bu kapsamda Erzurum’da 

“esrar” maddesi kullanımının yo�un oldu�u fakat ecstasy hap kullanımı ve satı�ının da 
son yıllarda Erzurum’da yaygınla�maya ba�ladı�ı 

• Uyu�turucu madde satı�ının ço�unlukla Yakutiye ilçesinde gerçekle�ti�i ve bunda 
satıcıların da ço�unlu�unun ikamet bölgesi olması, ula�ım kolaylı�ı bulunması ve 
merkezi bir bölge olması faktörlerinin etkili oldu�u 

• Uyu�turucu madde satıcılarının kolluk takibine kar�ı önlem olarak uyu�turucu madde 
satı�ını kendi mahallerinde veya metruk binalarda gerçekle�tirdi�i 

• Uyu�turucu madde kullanımının ço�unlukla grup halinde oldu�u ve uyu�turucu 
maddenin kullanmak maksadıyla satın alındı�ı 

• Soru�turma bazında uyu�turucu maddenin en çok Bingöl ilinden temin edildi�i, olay 
bazında ise Bingöl ve Van illerinin en çok uyu�turucu madde temin edilen iller oldu�u 

• Uyu�turucu madde nakillerinin çok büyük oranda 4 kg ve altında gerçekle�ti�i 
• Nakillerde kullanılan belirli bir araç türünün olmadı�ı otobüs, kiralık araç veya ki�isel 

araç olmak üzere 3 tür araçla nakillerin gerçekle�tirildi�i 
• Uyu�turucu madde satıcılarının çok büyük oranda “erkek” oldu�u ve uyu�turucu 

madde ticaretinin Erzurum’da erkekler tarafından gerçekle�tirildi�i 
• Uyu�turucu madde satıcılarının ya� ortalamasının 26,74 oldu�u ve uyu�turucu madde 

ticaretinin genç bireyler tarafından gerçekle�tirildi�i 
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• Uyu�turucu madde satıcılarının do�um ve nüfus kayıtlarının çok büyük oranda 
Erzurum merkez ve dı� ilçesi oldu�u ve bu ba�lamda uyu�turucu madde ticareti 
suçunun Erzurum’a göçle ta�ınmadı�ı 

• Uyu�turucu madde satıcılarının çok büyük oranda Erzurum Merkez’de ikamet etti�i ve 
Erzurum merkezinde ikamet eden �ahısların genel olarak (% 67,7) Yakutiye ilçesinde 
ikamet etti�i 

• Uyu�turucu madde satıcılarının belirli bir medeni durumunun olmadı�ı ve birbirine 
yakın oranlarda evli ve bekâr �ahısların bulundu�u 

• Uyu�turucu madde satıcılarının e�itim durumunun dü�ük oldu�u 
• Uyu�turucu madde satıcılarının ço�unlukla i�siz veya belirli bir mesleki beceriye sahip 

olmayan �ahıslardan olu�tu�u 
• Uyu�turucu madde satıcılarının çok büyük oranda daha önce sabıkası olan �ahıslardan 

oldu�u ve yarıya yakın oranda “hırsızlık türü” suç i�lemi� �ahısların uyu�turucu 
madde ticareti yaptı�ı görülmektedir. 
Sonuç 
Yapılan bu çalı�mada, Erzurum ili için uyu�turucu madde ticareti üç farklı yönüyle 

incelemeye tabi tutulmu� ve uyu�turucu madde ticareti �üphelisi, suç yapısı ve olay profili 
ortaya konulmu�tur. Bu çalı�mada elde edilen bulgular daha önce yapılmı� olan çalı�maları 
destekler mahiyettedir fakat yeni bir kısım bulgulara da ula�ılmı�tır. Çalı�ma sonucunda 
Erzurum ilinde uyu�turucu olarak esrar maddesinin kullanımının yo�un oldu�u fakat ecstasy 
hapların da Erzurum’da kullanılmaya ba�landı�ı görülmektedir. Bu kapsamda da uyu�turucu 
kulanımında esrar maddesine kıyasla içeri�ine ve sentetik olu�u nedeniyle daha ciddi 
özellikleri sahip ve bilinç düzeyi üzerinde daha etkili uyu�turucu türü olan “ecstasy” hap 
kullanımına geçi� oldu�u gözlemlenmi�tir. 

Yapılmı� olan bu ara�tırmada uyu�turucu madde ticareti yapan �ahısların güven 
duygusu nedeniyle tanıdıkları �ahıslardan uyu�turucu madde temin ettikleri görülmektedirler. 
Erzurum’a uyu�turucu ço�unlukla uyu�turucu madde satıcıları tarafından Erzurum’un 
kom�usu olan Bingöl, zaman zaman ise Van, Diyarbakır ve A�rı illerinden temin edilmek 
suretiyle getirilmektedir.  

Erzurum’da uyu�turucu maddenin ço�unlukla arkada� grubu içerisinde tüketildi�i 
yine dikkat çeken bir bulgudur. Asker u�urlamaları ve kutlamalarda da yine esrar maddesinin 
kullanımının oldu�u yapılan ara�tırmada el edilen bulgular arasındadır. Bu kapsamda da esrar 
maddesi Erzurum ilinde arkada� grubu içerisinde e�lence amaçlı tüketilirken, zaman içirisinde 
bu  tür bir kullanım ba�ımlılı�a dönü�mekte ve bireysel olarak uyu�turucu tüketimi halini 
almaktadır. 

Sokak satıcılarının i� durumu, e�itim durumu ve suç kayıtları da göz önünde 
bulunduruldu�unda bireylerin genel olarak uyu�turucu madde ticaretinden kazandıkları 
gelirle ya�amlarını idame ettirdikleri anla�ılmaktadır. Uyu�turucu madde ticaretinde edilen 
gelir uyu�turucu madde temin edilen bölge ve uyu�turucunun “kalitesi” gibi faktörler 
nedeniyle de�i�ebilmektedir fakat genel olarak böyle bir ticaretten gidere oranla be� katı gelir 
elde edildi�i anla�ılmaktadır. Bununla birlikte uyu�turucu madde ticaretinin ço�unluklu grup 
halinde gerçekle�tirilmesi nedeniyle elde edilen gelir bölünmektedir.  

Yapılan çalı�mada elde edilen bir di�er bulgu ise Erzurum’da sokak satıcılarının büyük 
oranda Erzurum’da do�an, nüfus kaydı Erzurum olan ve Erzurum’da ikamet eden �ahıslar 
tarafından gerçekle�tirildi�i görülmü�tür ki bu bulgu bize uyu�turucu madde ticareti suçunun 
Erzurum’a göçle ta�ınmadı�ını göstermektedir. Bu kapsamda da Erzurum kentinde uyu�turucu 
madde ticaretinin Erzurum kökenli �ahıslar tarafından gerçekle�tirildi�i söylenebilmektedir. 

Yapılan bu çalı�mada uyu�turucu madde satıcılarının çok büyük oranda erkek oldu�u 
görülmü�tür ki bu bulgu Ünlü ve Evcin (2011)’in çalı�masındaki bulguları desteklemektedir. 
Bunun yanında Sales ve Murphy (2007) ve Coomber ve Maher (2006)’in çalı�masında mülakat 
yapılan uyu�turucu madde satıcılarının da ço�unlu�unun erkek bireylerden olu�tu�u 
görülmektedir. 
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Ünlü ve Evcin (2011)’in çalı�masında uyu�turucu madde ticareti yapan �ahısların ya� 
ortalaması 32, Atkyns ve Hanneman (1974)’ın çalı�masında uyu�turucu madde satıcılarının % 
80’inin 20-25 ya� aralı�ında, Sales ve Murphy (2007)’in çalı�masına katılan bireylerin ya� 
ortalaması 27 ve Coomber ve Maher (2006)’un çalı�masında buluna bireylerin ya� ortalaması 
29’dur. Yapılan bu çalı�mada ise uyu�turucu madde satıcılarının ya� aralı�ını 15-70 oldu�u ya� 
ortalamasının 26,7 oldu�u tespit edilmi�tir. Bu kapsamda yapılan çalı�mada elde edilen 
bulgular daha önceki çalı�maları destekler mahiyettedir ve uyu�turucu madde satıcılarının 
genel olarak 20-30 ya� aralı�ında genç bireylerden olu�tu�u görülmektedir. 

Yapılmı� olan bu çalı�mada uyu�turucu madde ticareti yapan bireylerin e�itim 
durumunun dü�ük oldu�u görülmü�tür ki bu bulgular Ünlü ve Evcin (2011) ve Coomber ve 
Maher (2006) tarafından yapılan çalı�malardaki bulguları desteklemektedir. Buna kar�ın Atkyns 
ve Hanneman (1974) ve Sales ve Murphy (2007)’nin çalı�masına katılan uyu�turucu madde 
satıcılarının e�itim durumunun yüksek oldu�u görülmektedir. 

Yapılmı� olan bu çalı�mada uyu�turucu madde satıcılarının büyük oranda i�siz veya 
herhangi bir mesleki beceriye sahip olmayan bireyler oldu�u görülmektedir ki bu bulgu Ünlü 
ve Evcin (2011) ve Atkyns ve Hanneman (1974) tarafından yapılan çalı�madaki bulguları 
desteklemektedir. Bununla birlikte Sales ve Murphy (2007)’nin çalı�masına katılan uyu�turucu 
madde satıcılarının ço�unlu�unu bir i�te çalı�tı�ı görülmektedir. 

Ünlü ve Evcin (2011) tarafından yapılan çalı�mada uyu�turucu madde ticareti yapan 
�ahısların ikamet bölgelerine yakın olan bölgede uyu�turucu madde ticaretini gerçekle�tirdi�i 
görülmektedir ve bu çalı�mada da benzer bir bulguya ula�ılmı�tır; Erzurum merkezindeki 
sokak satıcılarının % 67,7’si Yakutiye ilçesinde oturmaktadır ve uyu�turucu madde ticaretinin 
% 92,4’ü Yakutiye ilçesinde gerçekle�mi�tir. Fakat farklı bir ilçe olan Palandöken’de ikamet 
eden sokak satıcıları (% 28 oranında) da merkezi bir bölge olması, ula�ımın daha kolay olması, 
daha çok bilinmesi ve kalabalık içerisinde kolay gizlenebilmeleri nedeniyle Yakutiye ilçesinde 
uyu�turucu madde satı�ını gerçekle�tirmektedir ki bu bulgu bir önceki bulgu ile çeli�mektedir. 
Bu kapsamda da Yakutiye ilçesinde ikamet eden �ahıslar, Yakutiye ilçesinde yer alan metruk 
binalar ve kendi mahallerinde uyu�turucu madde satı�ını gerçekle�tirdi�i görülürken (bu 
satı�lar uyu�turucu madde satı�ının %53,3’ünü olu�turmaktadır), Palandöken ilçesinde ikamet 
eden �ahısların Yakutiye ilçesine gelerek burada uyu�turucu madde satı�ı gerçekle�tirdikleri ve 
“ortak alanları” kullandıkları tespit edilmi�tir. 

Ünlü ve Evcin (2011)’in çalı�masında sokak satıcılarının % 52,4’ünün ba�ka suçlardan 
kaydı oldu�u görülmü�tür fakat Erzurum örne�i için bu oran oldukça yüksektir. Erzurum’da 
faaliyet yürüten sokak satıcılarının % 86,8 oranında ba�ka suçlardan kaydı olan �ahıslar oldu�u 
görülürken bu suçların büyük bir oranını “hırsızlık, 6136 SKM ve kasten yaralama” suçları 
olu�turmaktadır. Bu kapsamda da uyu�turucu madde ticaretinin Erzurum’da daha önceden 
“hırsızlık, 6136 SKM, kasten yaralama” suçlarından birini veya birkaçını i�lemi� olan �ahıslar 
tarafından gerçekle�tirildi�i söylenebilmektedir. 

Yapılmı� olan bu çalı�mada, uyu�turucu madde ticareti bireylerin % 50’ye yakın oranda 
hırsızlık türü olan bir suçtan kaydı oldu�u görülürken bu bulgu Denton ve O’Malley (2001)’in 
çalı�masındaki suç türleri ile benzerlik içerisindedir ve çalı�ma bulgularını desteklemektedir. 
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