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Uyuşturucu dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerden biridir ve her
geçen gün uyuşturucu sorununun bütün insanlık için taşıdığı risk ve tehditler artmakta ve
bu durum hem günümüz gençliği hem de gelecek nesiller için büyüyen bir problem olmayı
sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından hazırlanan
Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20 kişiden birine (%5,2)
denk gelen yaklaşık 247 Milyon kişinin hayatlarında en az bir kere uyuşturucu madde kullandığı
tahmin edilmektedir.

毒品是世界社会所面对的最重要问题之一，其对人类的危害和威胁日益继续增加之中、这也
对当前青少年和下一代形成一个危害大的问题。根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）
起草的世界毒品报告，估计在全世界年龄为15-64岁的每20人之一（5.2%）、大约2亿4千7百
万人在一生当中至少一次使用毒品。
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Uyuşturucu ticareti, özellikle geçtiğimiz
yüzyılın ikinci yarısından itibaren
menfaat çevreleri için rant, terörizm için

Dünya Uyuşturucu Raporlarına göre
dünya genelinde 15-64 yaş arası her 20
kişiden birine (%5,2) denk gelen yaklaşık
247 Milyon kişinin hayatlarında en az
bir kere uyuşturucu madde kullandığı
tahmin edilmektedir.
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finans kaynağı, uluslararası ilişkilerde
ideolojik ve politik araç ve hedeftir.
Bu sorun ülke toplumuna yönelik
sosyo-psikolojik dejenerasyon ile zihni
ve ahlaki açıdan olumsuz olguları ön
plana çıkarmıştır.

前言
毒品是世界社会所面对的最重要问题之一，其对人类
的危害和威胁日益继续增加之中，这也对当前青少年
和下一代形成一个危害大的问题。根据联合国毒品和
犯罪问题办公室（UNODC）起草的世界毒品报告，估计
在全世界年龄为15-64岁的每20人之一（5.2%）、大约
2亿4千7百万人在一生当中至少一次使用毒品。
毒品交易从上世纪后半期开始以来
为利益圈子而言是收入来源，为恐
怖主义而言是融资来源、为国际关
系而言是意识形态及政治的工具和
目标。这个问题把国家社会退化的
社会心理与思想和道德造成的负面
现象摆在眼前。

根据世界毒品报告估计在全世界年龄为
15-64岁的每20人之一（5.2%）、大约2亿4
千7百万人在一生当中至少一次使用毒品。
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Son yıllarda uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan uyuşturucu ve terör raporlarında, bilhassa terör örgütlerinin
uyuşturucu suçlarından gelir elde ettiği ve bu geliri, silah, barınma, beslenme, iletişim, propaganda vb. ihtiyaçlarını
organize etmek için finans kaynağı olarak kullandıklarına dair bilgilere yer verilmektedir.
Dünya

Uyuşturucu

Raporlarında,

dünya genelindeki uyuşturucu trafiği
hacminin yaklaşık 320 Milyar Dolar
olduğu, bu miktarın organize suç ve

BM kaynaklarına göre de uyuşturucu
ekonomisi, günümüzde tek başına
uluslararası ticaretin %8’ini oluşturduğu
ifade edilmektedir.

terör örgütlerinin finans kaynağının
büyük

bir

kısmını

oluşturduğu

vurgulanmaktadır. BM kaynaklarına
göre de uyuşturucu ekonomisinin,
günümüzde tek başına uluslararası
ticaretin
ifade

%8’ini

oluşturduğu

edilmektedir. 2016

Avrupa

Uyuşturucu Raporunda ise; Avrupa
Birliği genelindeki uyuşturucu pazar
değerinin 24 Milyar Avro olduğunu
kayda geçmiştir.

近几年国际组织发布的毒品与恐怖报告指出；尤其是恐怖组织从毒品犯罪得到收入，并把该收入为武器、
住宿、生活、通讯和宣传等需求使用。

世界毒品报告强调，全世界贩毒金额
大约为3200亿美元，该金额中组织性
犯罪和恐怖组织占多数。根据联合国

根据联合国消息，毒品经济在国际贸易额中
单独占8%。
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消息，毒品经济在国际贸易额中单独
占8%。2016年度欧洲毒品报告指出；
全欧盟毒品市场价值为240亿欧元。

Ülkemiz geçmişte ve günümüzde, birbirinden
farklı ideolojilere sahip birçok terör örgütünün
eylemlerine hedef olmuştur. Başarıyla yürütülen
mücadeleler

neticesinde,

terör

örgütlerinin

uyuşturucu madde kaçakçılığından finansman
sağladıkları ve uyuşturucu üretimi ve ticaretinin
bütün aşamalarında yer aldıkları tespit edilmiştir.
Özellikle PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu üretimi
ve ticaretine ilişkin faaliyetlerini uzun zaman ülkemiz
ve dünya kamuoyundan gizlemeyi başarmıştır.
Ancak örgütünün sözde yöneticilerinin yakalanarak
önemli itiraflarda bulunması ile son yıllarda ülkemiz
ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen terör bağlantılı
uyuşturucu operasyonları neticesinde, PKK/KCK
terör örgütünün uyuşturucu suçlarına karıştığı ulusal

今昔，我国成为不少不同政治思想恐怖组织的袭击
目标。执法机关与恐怖组织之间斗争证明，恐怖组
织从毒品走私获取融资及参与毒品生产和交易之间
的每一个阶段。特别是PKK（库尔德斯坦工人党）/
KCK（库尔德斯坦社群联盟恐怖组织）成功的隐瞒
我国与世界舆论长时间来生产毒品和交易活动。
但是，国内外舆论通过被捕的该组织所谓的骨干供
认，近几年在其他国家对恐怖与毒品发动的打击结
果接受了PKK/KCK恐怖组织参与毒品犯罪。
2016年对PKK/KCK恐怖组织发动的反恐活动增加结
果，把PKK/KCK恐怖组织与贩毒交易的有机结合、
经军警部队展开的反恐结果摆在眼前。国际刊物声
称；PKK/KCK恐怖组织从阿富汗运往欧洲的阿富汗
海洛因年收入为5千万与一亿美元，估计该收入总
金额已达到1亿5千万美元。

ve uluslararası kamuoyu tarafından benimsenmiştir.
Son yıllarda PKK/KCK terör örgütüyle mücadeleye
ilişkin yapılan çalışmalar, 2016 yılında da artarak
devam etmiş, PKK/KCK terör örgütü ile uyuşturucu
trafiği arasındaki organik bağ, kolluk kuvvetlerinin
yaptığı başarılı mücadele çalışmalarıyla gözler
önüne serilmiştir. PKK/KCK terör örgütünün sadece
Afganistan’dan Avrupa’ya giden Afgan eroininden
yıllık 50 ile 100 Milyon Dolar arasında bir gelir elde
ettiği uluslararası yayınlarda yer almakla birlikte, bu
gelirin toplamda 1,5 Milyar Doları bulduğu tahmin
edilmektedir.
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TANIM VE
TARİHÇE

定义与历史

İnsanlık tarihi kadar eski olan terör ve terörizm

迄今为止在国际领域对历来的有关的恐怖和恐怖主义

kavramının

概念定义尚未达成和谐，但各国对该概念发表不同的

bugüne

kadar

uluslararası

alanda

tanımlanması için tam anlamıyla bir uzlaşma olmasa

声明。

da çeşitli ülkelerce söz konusu kavram sık sık farklı
açıklamalarla ele alınmıştır.

Terör “dehşet ve korkuyu”
belirtirken, terörizm bu
kavrama “süreklilik ve siyasal
içerik” katmaktadır.

Etimolojik olarak incelendiğinde, Latince korkutmak

从词源研究可知，拉丁语中具有恐吓的含义‘

anlamına gelen ‘terrere’ ve büyük korku, dehşet anlamına

terrere’

gelen ‘terror’ kelimelerinden türeyen terör kelimesinin,

的恐怖词在现代化欧洲语言的含义几乎相同。

modern Avrupa dillerinde hemen hemen aynı anlamda
kullanıldığı görülmektedir.
Terör “dehşet ve korkuyu” belirtirken, terörizm bu kavrama
“süreklilik ve siyasal içerik” katmaktadır. Terörizm ise
şiddet ya da şiddet kullanma tehdidiyle siyasal amaçlara
ulaşılması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.
Terör ve terörizm “genel anlamda demokratik düzeni
yıkmaya, karakterleri icabı korkuya açık olan toplum
bireylerinin özellikle iradelerini kırmaya yönelik olarak
gerçekleştirilen ve tüm değerlere yönelik acımasız
bir şiddet kullanımı olarak anlaşılmaktadır” şeklinde
tanımlanmıştır.
Terörün tarihi açısından ortaya çıkışı ve gelişimi
incelendiğinde Roma İmparatoru Julius Sezar’ın
milattan sonra 44 yılında Brutus tarafından öldürülmesi
bir terörist hareket olarak kabul edilebilir. Çünkü bu
suikast terörizm tarihinde önemli bir role sahiptir. Bu
olaydan itibaren politik liderler her yerde terörün hedefi
olmuşlardır.
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恐怖指“恐惧和害怕”之际，
恐怖主义对该概念加上了
“连续性和政治性内容”。
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大恐和恐惧含义的‘terror’ 单词起源

恐怖指“恐惧和害怕”之际，恐怖主义对该概念加上
了 “连续性和政治性内容”。恐怖主义可以解释为，
以暴力或使用暴力威胁达到政治目的一种手段。
以“破坏民主秩序，因拥有的特征破坏面对恐惧的社
会群众意志和对所有价值不惜使用一切暴力” 解释恐
怖与恐怖主义。
研究恐怖史初期和演变中把罗马帝国皇帝尤里乌斯·
凯撒在公元前44年被布鲁图斯暗杀可视为最早的一件
恐怖分子行动。该图谋暗杀在恐怖主义史具有重要的
含义。因为，自从该事件之后政治人物在每一个场合
成为恐怖的目标。

Örgütlü terör faaliyetleri ise ilk kez Orta Çağ’da görülmeye başlamıştır.
Bilinen ilk örgütlü terör faaliyetlerinin, milattan sonra 66-73 yıllarında
“Sicarii” adı verilen bir örgüt tarafından bugünkü Filistin topraklarında
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Amaçları Roma İmparatorluğu
kurallarının, Yahudi topraklarında uygulanmasını engellemektir. Bu
nedenle eylemlerinde Roma askerlerini ve işbirlikçi Yahudileri öldürerek
Roma mallarına zarar vermişlerdir.
11. yüzyılda Ortadoğu’da ortaya çıkan Haşhaşi örgütü de terör ile
ilişkilendirilmektedir. Haşhaşiler, Şii mezhebine mensupturlar ve

Haşhaşilerin kurucusu
ve aynı zamanda
siyasal terörü ilk kez
kurumsallaştıran kişi
Hasan el Sabbah’tır.

İslam’ı yozlaştırdıklarına inandıkları Müslüman devlet liderlerini hedef
almışlardır. Haşhaşilerin kurucusu ve aynı zamanda siyasal terörü
ilk kez kurumsallaştıran kişi Hasan el Sabbah’tır. Hasan el Sabbah
için çağdaş anlamdaki terörizmin babası denilebilir. Haşhaşilerin en
çok bilinen eylemleri; Selahaddin Eyyubi’ye karşı gerçekleştirdikleri
başarısız suikast ve Selçuklu veziri Nizamül Mülk’ü öldürmeleridir.

组织性恐怖活动首次出现于中世纪。首次组织性恐怖袭击是在公元
后66-73年间名为
上发动的。

“西卡里”

的一个组织在现在的巴勒斯坦领土

他们的目的是在犹太领土上阻止运用罗马帝国规律。

因此，在行动中杀害罗马士兵和犹太通敌者并损害罗马人的财产。
第11世纪在中东出现的阿萨辛组织也可以与恐怖相提并论。阿萨辛
（暗杀者）是属于什叶派的成员，目标是袭击使伊斯兰教堕落的穆斯
林国家首领。哈桑·萨巴赫是创建阿萨辛，同时首次把政治性恐怖制

哈桑·萨巴赫是创建阿萨辛
并首次把政治性恐怖制度化
的人。

度化的人。哈桑·萨巴赫可以称之为现代意义的恐怖主义之父。阿
萨辛最出名的袭击行动是；对Selahaddin Eyyubi发动不成功的暗杀和
杀害塞尔柱帝国大臣Nizamül Mülk。
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NARKOTERORİZM kavramı ilk olarak 1983

毒品恐怖主义概念首次在1983年秘鲁总统费

yılında, eski Peru Devlet Başkanı Fernando

尔南多·贝朗德·特里为描述秘鲁缉毒警察

Belaunde Terry tarafından, Peru narkotik

局遭受的袭击使用。随着定义的逐渐变化使

polislerine yöneltilen saldırıları tanımlamak için

毒品恐怖主义定义范围也宽阔。例如；美国

kullanılmıştır. Ancak narkoterörizm tanımlaması

缉毒局以“团伙或有关人士为持续恐怖分子

o tarihten günümüze değişerek daha da geniş

行动和或为提供融资，以征税、保障安全、

bir boyut kazanmıştır. Örneğin Amerika Birleşik

协助与支持形式参与毒品贸易企业” 解释毒

Devletleri Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi

品恐怖主义。

(DEA) narkoterörizmi; ”Grupların veya ilişkili
kişilerin terörist aktivitelerini devam ettirmek
ve/veya finanse edebilmek amacıyla uyuşturucu
ticareti teşebbüslerine, vergilendirme, güvenlik
sağlama, yardım ve yataklık etme şeklinde
katılım sağlaması” şeklinde tanımlamaktadır.
Pablo ESCOBAR’ın Kolombiya Hükümetiyle
ilişkilerinde

kullandığı

şiddet

eylemleri

tarihte en iyi bilinen ve belgelenen narkoterör
örneklerindendir.
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巴勃罗·埃斯科瓦尔与哥伦比亚政府关系使
用的暴力行动是历史上最知名和有记载的毒
品恐怖例子。

NEDEN
UYUŞTURUCU?

为何毒品？

Terör örgütleri ile uyuşturucu tacirleri arasında

谈及恐怖组织与贩毒者间存在的互利关系是不会

karşılıklı çıkar ilişkisinin varlığından söz etmek

错的。贩毒者利用恐怖分子的组织性结构方法、

hatalı bir tespit olmayacaktır. Uyuşturucu tacirleri

购买武器和加入秘密组织的需求之际，恐怖组织

teröristlerin örgütsel yapılanma yöntemleri, silah

把毒品以收入来源运用并在洗钱上充分地使用贩

tedarikleri ve gizli örgütlere giriş imkânlarından

毒者方法和潜力。

yararlanırken, terörist örgütler de uyuşturucuyu
bir gelir kaynağı olarak kullanmakta ve elde edilen
karaparanın aklanmasında uyuşturucu tacirlerinin
yöntemleri ve yeteneklerinden azami derecede
istifade etmektedir.

Ancak bu ilişkinin bir de diğer tarafı vardır. Örgüt

但是，此关系还有另一面。组织骨干从组织激进

liderleri, örgütün uyuşturucu imal ve ticareti

分子和社会隐瞒所进行的毒品生产和交易活动。

faaliyetlerini örgütün militan kadrolarından ve

因为，他们知道毒品走私是侵犯人道罪，被发现

toplumdan gizlemeye çalışmaktadırlar. Çünkü

会打击组织的宣传活动和消极影响新加入的激进

uyuşturucu ticaretinin gerçekte bir insanlık

分子们。

suçu olduğunu,

bunun örgütün propaganda

faaliyetlerine darbe vuracağını ve yeni militan
adaylarını

olumsuz

yönde

etkileyeceğini

bilmektedirler.

恐怖团伙除从毒品走私收入之外，还以向贩毒者
提供安全保障实行税收等借口名义获取利益。
此外，在自己的地盘敲诈勒索生产毒品实验室或
耕种的当地居民。

Terör grupları uyuşturucu ticaretinden gelir elde
ettiği gibi aynı zamanda, uyuşturucu tacirlerine
sözde güvenlik sağlamak amacıyla vergilendirme
gibi çeşitli başlıklar adı altında bu ticaretten
pay almaktadır. Bunun yanı sıra kendi kontrolleri
altında bulunan bölgelerdeki uyuşturucu imal
laboratuvarlarından veya topraktan imal eden
yerel kaynaklardan haraç almaktadır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Dünya üzerindeki karaparanın yaklaşık yarısı
uyuşturucu ticaretinden gelmektedir. Uyuşturucu
madde satışı sırasında ise hem perakende hem
de toptan piyasada önemli miktarda nakit para
birikmektedir. BM kaynaklarına göre uyuşturucu
ekonomisi, günümüzde tek başına uluslararası
ticaretin %8’ini oluşturmaktadır . Kirli para spekülatif
sermaye ile aynı dolaşımları kullanmaktadır.
Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası örgütlerin
cirosu muazzam rakamlara varmaktadır. Bu muazzam
para her suç organizasyonu için olduğu kadar terörist
organizasyonlar için de çok cazip bir ekonomik
kaynaktır.
Terörist organizasyonlar ekonomik kazanç sağlamak
amacıyla kurulmuş örgütler değillerdir. Daha çok
ideolojik, rejimsel amaçlarla yayılım faaliyetleri
sürdüren ve bunun için şiddet, korkutma ve yıldırma
yöntemlerine başvuran örgütlerdir. Ancak giderek
teröristlerle organize suçu birbirinden ayırt etmek
zorlaşmaktadır. Çünkü birçok olayda teröristlerin
oluşturduğu yan kuruluşların kar merkezli gruplar
gibi hareket ettikleri gözlemlenmektedir. Genel olarak
suç organizasyonları teröristlerden çok daha zengin
olmasına rağmen günümüzde bazı terör örgütlerinin
dev bütçelere sahip oldukları görülmektedir. Ancak
terör örgütlerinin finansal sistemdeki para akımları
suç organizasyonlarınınki gibi çok büyük miktarlarda
olmayıp genellikle konulan bildirim sınırlarının
altında gerçekleşmektedir. Bu da terör örgütlerinin
finansmanına ilişkin soruşturmaları zora sokmaktadır.
Terörist organizasyonlar ellerinde bulunan
karaparanın aklanmasında uyuşturucu kaçakçılarının
yöntemleri ve yeteneklerinden azami derecede
istifade etmektedir.
Şunu açıkça ifade etmek gerekmektedir, narkoterörizm bir taraftan yasadışı uyuşturucu üretimi
ve ticareti yoluyla terör gruplarının faaliyetlerine
finansman sağlamakta, diğer taraftan uyuşturucu
bağımlılarının artması nedeniyle ulusal gücün insan
öğesinin tahrip edilmesine hizmet etmektedir.
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世界上黑钱的大约一半是来自毒品交易。毒品交易
期间在零售和批发市场滚动大量现金。根据联合国
消息，毒品经济在国际贸易额单独占8%。黑钱与投
机资本使用相同的环流。从事毒品走私的国际组织
直接转账达到庞大的数字。这庞大资金数字的经济
收入如每一个犯罪组织一样也勾引恐怖组织。
恐怖组织并不是为获取经济利益而成立组织。大部
分是为政治思想，政治制度目的持续扩散活动并为
达到目的采取各种各样暴力、恐吓和恐惧方法的组
织。恐怖分子与组织性犯罪很难区别。因为，在不
少事件中恐怖分子组成的附属机构如利益为中心的
团伙一样采取行动。虽然，犯罪组织应比恐怖分子
更富裕，目前部分恐怖组织拥有庞大的预算。恐怖
组织金融系统的资金流通不如犯罪组织那样大批量
而通常低于通知的限度。这情况导致对恐怖组织的
资金难于实行调查。恐怖组织在洗钱上充分地使用
贩毒方法和能力。
应该公开强调一点，毒品恐怖主义一边通过非法途
径从事毒品生产和交易对恐怖团伙提供融资，另一
边因吸毒成瘾者增加破坏国家稳定的人力资源。

ULUSLARASI HUKUKTA
TERÖR VE UYUŞTURUCU
İllegal olan bir oluşum faaliyetlerini illegal ortamda sürdürüyorsa ortaklarını illegal dünyadan seçmesi gerekir.
Uyuşturucu ticareti ve terör ayrılmaz bir parçadır. Terörün bataklığı uyuşturucudur. Bu bölümde terörizmin finansmanı
suçunun önlenmesi açısından uluslararası platformda yapılan çalışmalar
ve Türkiye’nin de aralarında yer aldığı bazı ülke örneklerinde,

terör

suçlarına gelir sağlayan finans kaynaklarıyla mücadeleye ilişkin hükümlere
yer verilmiştir. Mücadelede sınırlar ötesinden başlamak üzere merkeze
inilmesi gerekir. Silah alamayan bir terör örgütü eylem yapamaz, militanına
teçhizatını alamayan terör örgütü militanlarına varlığını kabul ettiremez,
yeme içme gibi insanı ihtiyaçlarını karşılayamayan terör örgütü militanlarına
aidiyet duygusu yaşatamaz, motive edici maddi menfaatler vermeden yeni
elemanlar kazanamaz. Her terör örgütü hayatta kalabilmek için finansa
ihtiyaç duyar ve kolay para elde etmenin yollarını arar ve doğası gereği

Uyuşturucu
ticareti ve
terör ayrılmaz
bir parçadır.
Terörün bataklığı
uyuşturucudur.

uyuşturucu ticaretinin ortak paydası olur. Uyuşturucu ve terör ayrılmaz bir
bütündür. Ulusal veya uluslararası önleyici çalışmalar bu ikisinden hangisini
yok etmeye yönelik irade gösterirlerse diğerinin de yok olmasını sağlar. Bu
sebeple terörün finans kaynaklarının en başında gelen uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesi ve engellenmesi örgütü
içinden çıkamayacağıa kendi bataklığına gömer. Terörün tanımlanması her ülke tarafından farklı olsa da her terör
örgütünün ortak özellikleri uyuşturucuyu finans kaynağı olarak kullanmasıdır.

在国际公法中恐怖和毒品
如果非法组织在非法场合从事活动的话，应从非法世界中选择伙伴。毒品交易与恐怖是不可分离的一个整体，
恐怖从毒品交易养护。在这个部分讲述，为遏制恐怖主义融资罪在国际场合展开的工作和包括土耳其在内部分
国家与恐怖罪犯提供融资圈子斗争规范的例子。斗争应从越界开始而走向
中心。不能采购武器的一个恐怖组织不能采取袭击行动，激进分子不会服
从没有提供装备的恐怖组织，不能应付饮食等基本需求的恐怖组织对激进
分子不能灌输归属感，不给奖励性物质利益不能得到新成员。每一个恐怖
组织为生存需要融资而开始寻找容易获取资金的途径，结果以原有的天性
变成贩毒者的伙伴。毒品与恐怖是不可分离的一个整体。如果国家或国际
摆出一致性态度决定毁灭两者之一的话、另一个自动的会毁灭。因此，泄
露和恐怖融资来源的毒品交易将使恐怖组织埋入自己的沼泽地不能摆脱。
虽然，各国对恐怖定义发表不同的看法，但每一个恐怖组织的共同点是把

毒品交易与恐怖是
不可分离的一个整
体 、恐怖从毒品
交易养护。

毒品作为融资来源使用。

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Terörizmin finansmanıyla mücadeleye dair geçerliliği

与恐怖主义融资斗争最有效的文件是遏制恐怖主义融

en yüksek olan belge Terörizmin Finansmanının

资国际公约。

Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmedir.

了51/210决议号与1997年12月15日和52/165号决议。

Kurulu’nun 17 Aralık 1996 tarihli ve 51/210 sayılı

联合国大会决议中呼吁各成员国；

Kararı ile 15 Aralık 1997 tarihli ve 52/165 sayılı Kararı
bulunmaktadır. Söz konusu BM Genel Kurul Kararında
üye devletler;
1. Teröristlere gerek doğrudan gerek kuruluşlar
aracılığıyla finansman sağlanmasını önlemek için
tedbir almak,
2. Terörist amaçlara hizmet edeceğinden şüphelenilen
kişi veya kuruluşların mali kaynaklarını izlemek
ve bunların uluslararası alandaki hareketleri ile

1.

遏制通过直接或机构对恐怖分子提供的融资采取

防备措施，
2.

追查恐怖目的提供服务的可疑人士或机构的财经

来源，并对他们在国际领域行动进行密集和迅速的交
换意见，
3.

在不干涉人或机构通过合法途径获取金融和不干

涉合法途径运用的条件下，为遏制可疑为恐怖分子目
的使用的财经来源及进行法律整理。

ilgili yoğun ve hızlı şekilde bilgi alışverişinde

以该呼吁为基础拟制的53/108号决议“遏制恐怖主义

bulunmak,

融资国际公约”，联合国大会在1999年元月09日通过

3. Kişi veya kuruluşların meşru yollarla finans
kaynağı elde etmelerine ve bunların meşru
amaçlar için kullanılmasına engel olmamak

并2000年元月10日呈递成员国签署。土耳其在2002年
元月10日以4738号法律赞成于2001在09年27月日签署
的公约。

kaydıyla, terörist amaçlar için kullanılacağından

根据国内法在2002年03月01日以2002/3821号内阁批

şüphelenilen

准的该公约于2002年04月17日公布于机关报后付诸实

mali

kaynakların

edinilmesini

önlemek ve bunların hareketlerini durdurmak
amacıyla hukuki düzenlemeler yapmak,
üzere davet edilmişlerdir.
Bu davet üzerine ve 53/108 sayılı Karar doğrultusunda
hazırlanan “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine
İlişkin Uluslararası Sözleşme”, BM Genel Kurulu’nda
09 Aralık 1999 tarihinde kabul edilmiş ve 10 Ocak
2000 tarihinde imzaya açılmıştır. Türkiye tarafından
27 Eylül 2001 tarihinde imzalanan Sözleşme, 10
Ocak 2002 tarihinde 4738 sayılı Kanunla uygun
bulunmuştur.
İç hukukumuzda 01 Mart 2002 tarihli ve 2002/3821
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sözleşme,
17 Nisan 2002 tarihli ve 24729 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
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以国际公约为基础联合国大会在1996年12月17日通过

Uluslararası Sözleşme’nin temelinde BM Genel
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施。

日本

Japonya
Terörizmin

Dair

支持遏制恐怖主义融资国际公约的日本符合金融行

Uluslararası Sözleşmeye taraf olan Japonya, karapara

Finansmanının

Önlenmesine

动特别小组标准通过了有关洗钱和恐怖融资法律。

aklama ve terörün finansmanı ile ilgili yasal

日本在2002年付诸实施“惩罚针对威胁公共秩序的

hükümlerini büyük ölçüde Mali Eylem Görev Gücü

犯罪提供融资的有关法律”，并把对恐怖主义提供

(FATF) standartlarına uygun şekilde düzenlemiştir.

融资视为犯罪与洗钱罪列入上述犯罪。

Japonya’da 2002 yılında yürürlüğe giren “Kamu
Tehdidine

Yönelik

Cezalandırılmasına

Suçların
İlişkin

Finansmanının

Kanun”

terörizmin

finansmanını suç saymış ve karapara aklama suçunun
öncül suçları arasına dahil etmiştir.
İlgili Kanun’un 2. maddesinde bir “terör eylemini”

该法律第2条规定；惩罚对“恐怖行动”提供或收集
资金。但是，金融行动特别小组2号特别推荐决议中
作为犯罪物质要素的“对恐怖组织或个体恐怖分子
提供的各种资产”部分，发现日本法律并没有把其
列入犯罪的物质要素。此外，在法律也没有提及如
何惩罚间接犯罪的行动者条款。

kolaylaştırmak amacıyla fon sağlanması veya
toplanması cezalandırılmaktadır. Ancak Mali Eylem
Görev Gücü (FATF)’nün 2 numaralı Özel Tavsiye
Kararı’nda suçun maddi konusu olarak düzenlenen,
“terör örgütleri veya bireysel teröristler için sağlanan
her türlü varlık” metninin Japon hukukunda suçun
maddi unsuruna dahil edilmediği görülmektedir.
Ayrıca suçun dolaylı olarak işlenmesi halinde de
failin cezalandırılacağına dair bir hükme Kanun’da
yer verilmemiştir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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加拿大

Kanada
Kanada’da
tedbirleri

terörizmin
terörizmin

finansmanıyla
finansmanı

mücadele

在加拿大与恐怖主义融资斗争措施以反恐怖主义融

karapara

资和洗钱斗争名义更广泛的系统执行。斗争有3个阶

aklamayla mücadele adıyla daha geniş bir sistemle

ve

段；国家立法，防止洗钱和破坏洗钱/对恐怖主义提

yürütülmektedir. Bu mücadelenin 3 boyutu; ulusal

供融资。

mevzuat, karapara aklamanın önlenmesi ve karapara
aklama/terörizmin

finansmanının

bozulması

şeklindedir.

Kanada’da terörizmin
finansmanıyla mücadele
tedbirleri terörizmin
finansmanı ve karapara
aklamayla mücadele adıyla
daha geniş bir sistemle
yürütülmektedir.

在加拿大与恐怖主义融资斗争
措施以反恐怖主义融资和洗钱
斗争名义更广泛的系统执行。

Bu üç boyuttan ilki ulusal mevzuattır. Karapara

该三个阶段中第一个是国家法律。加拿大金融情报

aklama/terörizmin finansmanıyla mücadele Kanada

局根据反洗钱法对洗钱/恐怖主义融资进行斗争之

Finansal İstihbarat Birimi (FINTRAC) tarafından

际，2001年把恐怖主义融资加入之后修改为犯罪收入

Karapara Aklamayla Mücadele Yasasına dayanılarak

和恐怖主义融资法。目前在加拿大恐怖主义融资的有

yapılmaktayken bu yasaya 2001 yılında, terörizmin

关依据和整理是依靠刑法和“犯罪收入和恐怖主义融

finansmanı da dahil edilerek Suç Gelirleri ve Terörizmin

资法”。刑法在恐怖主义融资的有关犯罪类的阐述中

Finansmanı Yasasıyla (PCMLTFA) değiştirilmiştir.

要求犯罪收入和恐怖主义融资法，建立强制报告制度

Şu an Kanada’nın terörizmin finansmanıyla alakalı

及整理越界的外汇活动。此外，犯罪收入和恐怖主义

en önemli dayanakları ve düzenleme araçları Ceza

融资法强制要求记载金融机构、中介人和客户。

Kanunu ile birlikte “Suç Gelirleri ve Terörizmin
Finansmanı Yasası”dır. Ceza Kanunu terörizmin
finansmanıyla ilgili suç çeşitlerini açıklarken Suç
Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı Yasası zorunlu
raporlama sistemi oluşturmakta, sınır ötesi döviz
hareketlerini düzenlemektedir. Ayrıca Suç Gelirleri ve
Terörizmin Finansmanı Yasası finansal kurumları ve
aracılarını müşterilerini tanımlamaya ve kayıtlarını
tutmaya zorlamaktadır.
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İkinci boyut terörist bağlantılı para kaynaklarının

第二阶段包含恐怖分子的融资来源或融资犯罪。

ya da finansal suçların önlenmesini içermektedir.

整理拥有这种特征的融资机构依靠的金融体系维

Bu özelliklere haiz bir kurum düzenlemelerin

护者位于应融资机构和中介机构之上。犯罪收入

dayandığı finansal sistemin bekçileri olan finansal

和恐怖主义融资法及融资机构督察办公室是执行

kurumlar ve aracı kurumlarının üstünde yer

这些整顿的重要主角。

almaktadır. Suç Gelirleri ve Terörizmin Finansmanı

加拿大与恐怖主义融资和洗钱斗争的最后阶段

Yasası ve Finansal Kurumlar Müfettişliği Ofisi bu

是，确定和打击恐怖主义融资、洗钱或其他金融

düzenlemelerin işlemesini sağlayan düzenleyici

犯罪间的勾结。加拿大情报和军警部队，加拿大

aktörlerdir.

收入局和检察院执行该任务。此外，该系统还包

Kanada terörizmin finansmanı ve karaparanın

加拿大公共安全机构和联合国主持下加拿大外交

önlenmesi mücadelesinin son boyutu ise terörizmin

部指挥该进程。以上任务的负责组织是加拿大金

finansmanı, karapara aklama ya da diğer mali

融情报局、加拿大司法部、人民检察院、加拿大

suçlarla bağlantılı işlemlerin tespit edilmesi ve
bozulmasıdır. Bunların bozulmasıyla ilgili anahtar

括冻结恐怖分子财产列举恐怖分子名单进程。由

皇家警察局、加拿大安全与情报局、加拿大越界
服务机构和加拿大外交部。

kuruluşlar Kanada İstihbarat ve Kolluk Kuvvetleri
ile Kanada Gelir Ajansı ve Savcılık hizmetleridir.
Ayrıca sistem terörist malvarlıklarını dondurmak
amaçlı terörist listeleme süreci içermektedir. Bu
süreç Kanada Kamu Güvenliği Kurumu ve Birleşmiş
Milletler düzenlemeleri öncülüğünde Kanada
Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Tüm
bunlardan sorumlu kuruluşlar Kanada Finansal
İstihbarat Birimi ile birlikte Kanada Adalet
Bakanlığı, Halk Savcılığı Servisi, Kanada Kraliyet
Polisi, Kanada Güvenlik ve İstihbarat Servisi,
Kanada Sınır Hizmeti Kurumu ve Kanada Dışişleri
Bakanlığı’dır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Belçika

比利时

19 Aralık 2003 tarihinden bu yana terörle mücadele

自2003年12月19日以来对反恐斗争采取新防备措施

konusunda yeni önlemler benimseyen Belçika’da, terör

的比利时就恐怖犯罪，反恐斗争的2002年06月13日

suçları, terörle mücadeleye ilişkin 13 Haziran 2002

以2002/475/JHA号欧盟理事会框架决议转交国内法

tarihli ve 2002/475/JHA sayılı AB Konseyi Çerçeve Kararı

而在2003年12月29日公布于机关报付诸实施的恐怖

doğrultusunda iç hukuka aktarılan ve 29 Aralık 2003

犯罪法后，比利时也修改了刑法第137-141条款。

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Terör Suçları Kanunu ile birlikte Belçika Ceza
Kanunu’nun 137 ilâ 141. maddeleri arasında yeni bir
başlık altında düzenlenmiştir.

Belçika’da terörizmin
finansmanı suçu terör suçları
kapsamında değerlendirilmiş
ve Ceza Kanunu’nun 140.
maddesinde belirtilmiştir.

Belçika’da terörizmin finansmanı suçu terör suçları

比利时把恐怖主义融资以恐怖犯罪范围内评估并在

kapsamında değerlendirilmiş ve Ceza Kanunu’nun

刑法第140条规定。根据该条款，参加任何一个恐怖

140. maddesinde belirtilmiştir. İlgili madde, bir terör

活动和参加对犯罪或犯法作出贡献的意识形态向一

örgütünün faaliyetlerine katılmak amacıyla ve böyle

个恐怖组织提供物质资源或提供信息以及任何一种

bir katılımın bir suç ya da kabahatin işlenmesinde

方式对恐怖分子活动提供融资在内的违法行为予以

katkısı olacağı bilinciyle, bir terör örgütüne maddi

处罚。比利时法律不寻找恐怖组织是否存在而对恐

kaynak veya bilgi sağlamanın yanı sıra herhangi bir

怖犯罪提供物质资源或供应材料行为视为犯罪。整

biçimde bir terörist faaliyetin finanse edilmesi de

顿犯罪惩罚的刑法第141条规定，为这些犯罪被判10

dâhil olmak üzere işlenecek hukuka aykırı fiilleri

年有期徒刑。

cezalandırmaktadır. Belçika hukukunda ayrıca terör
örgütünün varlığı aranmaksızın terör suçlarından biri
için maddi kaynak veya malzeme sağlanması filleri de
suç olarak değerlendirilmektedir. Bu suçların cezalarını
düzenleyen Ceza Kanununun 141. Maddesi bu suçlar
için 10 yıl hapis cezası öngörmektedir.
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Birleşik Krallık

联合王国

Terörizmin finansmanıyla mücadelede Birleşik Krallık’ın

联合王国和内政部在共同报告中显示了联合王国与

öncü girişimleri Hazine ve İçişleri Bakanlığının ortak

恐怖主义融资斗争。报告中强调联合王国积极参与

raporunda gösterilmiştir. Raporda Birleşik Krallığın

恐怖主义融资斗争。当时大臣戈登·布朗和大卫·

terörizmin finansmanıyla mücadelede liderlik eden

布伦可特在报告前言指出；“我们对恐怖主义融资

bir katılımcı olduğu belirtilmiştir. Ayrıca dönemin

的答复是绝对，公开和针对恐怖主义答复一样应联

bakanları Gordon BROWN ve David BLUNKETT

合”。

raporun önsözünde “Bizim terörizmin finansmanına
karşı cevabımız kesin, açık ve terörizmin kendisine

联合王国就恐怖主义融资斗争建议建立新调整制

olan cevabımız kadar birleşik olmalıdır.” demişlerdir.

度，对扮演重要角色的机构提供更多资金、使金融

Birleşik Krallıkta terörizmin finansmanıyla mücadele

府认为，融资是恐怖分子和犯罪组织的生命根与最

rejimi yeni düzenleyici sistemler, anahtar rol oynayan

大的安全漏洞。

kurumlara daha fazla kaynak sağlanması ile finans
sektörüyle koordinasyon ve işbirliğine yönelik sağlam
bir yapı kurulmasını sağlamaktadır. Birleşik Krallık
hükümeti finansmanın terörist ve suç örgütlerinin
hayat damarı ve en büyük güvenlik açıkları olduğu

机构协调与合作建立一个坚固的结构。联合王国政

联合王国恐怖主义融资斗争法是由整理联合王国恐
怖主义融资斗争制度中对扮演关键角色的机构赋予
权利和执法官员的一系列法规形成。911袭击之后两
个月内完成并2001年12月付诸实施的“恐怖主义，

kararına varmıştır.

犯罪斗争和安全法”对警察赋予了在国家的每一个

Birleşik Krallık Terörizmin Finansmanıyla Mücadele

于恐怖主义融资可疑账户的权利。法律对财务部赋

Mevzuatı, Birleşik Krallığın terörizmin finansmanıyla

予以正当理由或向国家安全形成威胁的外国人，团

mücadeleyi düzenleyen sisteminde anahtar rol oynayan

体和国家财产的冻结权利。在2007年整理的反洗钱

kurumlara düzenleyici yetkiler ve kolluk yetkileri

条例中指出；法人必须拥有以恐怖主义融资和反洗

sağlayan bir dizi mevzuattan oluşmaktadır. 11 Eylül

钱为目的分析风险、评估、指挥和减轻的系统。

saldırılarından iki ay sonra hazırlanıp Aralık 2001’de

此外，符合联合国和欧盟委员会整理，建立冻结恐

yürürlüğe giren “Terörizm, Suçla Mücadele ve Güvenlik

怖分子财产制度而在2010年通过了冻结恐怖分子财

Yasası” polise terörist gelirlerini ülkenin her yerinde

产法。

角落抓获恐怖分子收入，在审查阶段冻结和追查用

yakalama, soruşturmanın başlangıcında bu gelirleri
dondurma ve terörizmin finansmanında kullanılması
muhtemel hesapları izleme yetkisi sağlamaktadır. Yasa
ayrıca Hazine’ye kabul edilebilir gerekçelerle ya da
ülkeye tehdit oluşturması durumunda yabancı kişi,
grup ve ülkelerin malvarlıklarını dondurma yetkisi
vermektedir. 2007 yılında yapılan Karapara Aklama
Düzenlemesi tüzel kişiliklerin terörizmin finansmanının
ve karapara aklamanın önlenmesi amacıyla riskleri
tanımlama, değerlendirme, yönetme ve azaltmaya
yönelik sistemlere sahip olması zorunluluğunu
getirmektedir. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa
Komisyonu’nun düzenlemelerine cevap olarak, terörist
malvarlıklarının dondurulması sistemini kurmak için
2010 yılında Terörist Malvarlıklarının Dondurulması
Yasası yapılmıştır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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土耳其

Türkiye

我国把恐怖主义融资视为一种犯罪并通过6415号恐
怖主义融资斗争法进行奋斗。6415号法律以“在与

3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamında terör
suçu olarak kabul edilen
fiiller “Terörizmin Finansmanı
Suçu” olarak düzenlenen
fiillerdendir.

恐怖和恐怖主义融资进行有效的斗争内；付诸实施
1999年的恐怖主义融资国际公约和联合国安理会就
该法律范围内的反恐和恐怖主义融资的有关决议修
改为恐怖主义犯罪规制和确定恐怖主义融资冻结财
产的程序和原则”制定目的。
该法律范围内有效地对恐怖和恐怖主义融资进行奋
斗，付诸实施对恐怖主义融资通过的决定、整理恐
怖主义融资犯罪规制和为防止恐怖主义融资冻结财
产。

Ülkemizde terörizmin finansmanı bir suç olarak kabul
edilmekte ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkındaki Kanuna dayanılarak bu suçla
mücadele edilmektedir. 6415 sayısı kanunun amacı
kanun metninde “Terör ve terörizmin finansmanıyla
etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 tarihli
Terörizmin

Finansmanının

Önlenmesine

Dair

Uluslararası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör
ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin
kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı
suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının
önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi”

olarak

belirtilmiştir.
Terör ve terörizmin finansmanıyla etkin mücadele
edilmesi; terör ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye
ilişkin kararların uygulanması ile terörizmin finansmanı
suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının
önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulması
kararları bu kanun kapsamında yapılmaktadır.
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3713号反恐斗争法范围内视为恐
怖犯罪的行为修改为“恐怖主义
融资犯罪”的行为。

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında terör suçu olarak kabul
edilen fiiller “Terörizmin Finansmanı
Suçu” olarak düzenlenen fiillerdendir.

3713号反恐斗争法范围内视为恐怖犯罪的行为修

Terörizmin Finansmanı Suçu olarak düzenlenen

织提供或收集融资的人、在不犯其他重刑罪的条

fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen

件下被判5-10年的有期徒刑。利用公共特权犯罪

kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek

将增加一半予以处罚。

ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi
bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan
veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle
işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

Dondurulması

实现恐怖主义融资犯罪的行为是，以全面或部分
为使用目的或知道和有意的对恐怖分子或恐怖组

冻结财产决定；
联合国安理会以1267（1999），1988（2011）和
1989（2011）号决议列入名单的个人、机构或组
织的财产冻结决定、经内阁批准之后在机关报公
布并立即付诸实施。

Bu suç kapsamına giren suçların kamu görevinin

Malvarlığının

改为“恐怖主义融资犯罪”的行为。

通过的决定由外交部通知联合国安理会。针对联
合国安理会决议提出的申请经主席处通过外交部
传达联合国安理会。

kararı;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999),
1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla
listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması
kararları Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de
yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.
Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildirilir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına
karşı yapılacak başvurular Başkanlık tarafından
Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyine iletilir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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DÜNYADA
FİNANS KAYNAĞI
UYUŞTURUCU
OLAN TERÖR
ÖRGÜTLERİ

在世界融资来源依靠
毒品的恐怖组织

FARC

FARC

FARC 1960’larda Kolombiya hükümetini devirip

哥伦比亚武装革命力量是在1960年代为推翻哥伦比亚

ülkenin kontrolünü almak için kurulmuş olan Marksist

政府而统治国家建立的一个马克思主义者与列宁主义

ve Leninist bir örgüttür. Günümüzde FARC’ın amacı,

者组织。目前哥伦比亚武装革命力量的目的是夺取地

bölgesel toprak kazanma ve Kolombiya’yı kontrol

区性土地和控制哥伦比亚。此外，反对垄断性资金和

etmektir. Buna ek olarak finansal tekelci sermayelere

美国帝国主义。

(Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri)

（哥伦比亚武装革命力量）

ve Amerikan emperyalizmine karşıdır.

Günümüzde FARC; adam
kaçırma, gasp ve komşu
ülkelerdeki uyuşturucu
kartelleri ile birlikte çalışma
dahil uyuşturucu ticaretinin
her boyutundaki faaliyetleriyle
eylemlerini finanse etmektedir.

哥伦比亚武装革命力量以绑架，
掠夺和邻国的贩毒集团联合行动
从事各种毒品走私交易对恐怖袭
击获取资源。

Günümüzde FARC; adam kaçırma, gasp ve komşu
ülkelerdeki uyuşturucu kartelleri ile birlikte çalışma

目前，哥伦比亚武装革命力量以绑架，掠夺和邻国的

dahil

boyutundaki

贩毒集团联合行动从事各种毒品走私交易对恐怖袭击

etmektedir.

获取资源。哥伦比亚武装革命力量在国际场合与委内

uyuşturucu

faaliyetleriyle

ticaretinin

eylemlerini

her

finanse

FARC uluslararası düzeyde Venezüella ve Meksikalı
uyuşturucu kartelleri ile çalışmaktadır.
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瑞拉和墨西哥贩毒集团进行合作。

IMU

IMU

IMU’nun kökenleri 90’lı yıllarda, eski bir Sovyet askeri

乌兹别克斯坦伊斯兰运动是在90年代前苏联军朱瑪

olan Juma NAMANGANI ve Adalet Partisi Başkanı Tahir

汗·納曼干尼和正义党党魁塔希尔·尤尔达舍夫

YULDASHEV’in güçlerini birleştirmesine dayanmaktadır.

合并力量建立的组织。他们的目的是在乌兹别克斯坦

Amaçları Özbekistan’ın Ferghana Vadisi bölgesindeki

的费尔干纳地区的纳曼干市建立依赖教条主义法制的

Namangan şehrinde Şeriata dayalı yasal sistemi

系统。1999年在乌兹别克斯坦伊斯兰运动网页宣布；

uygulamak olarak bilinmektedir. Bu amaç 1999 yılında

他们的目的是在“乌兹别克斯坦建立依赖教条主义的

IMU’nun internet sitesinde “Özbekistan’da şeriata dayalı

伊斯兰国家。”

(Özbekistan İslami
Hareketi)

bir İslam Devleti kurmak” olarak deklare edilmiştir.

（乌兹别克斯坦伊斯兰运动）

官方消息说；乌兹别克斯坦伊斯兰运动控制从阿富汗

IMU’nun Kuzey Afganistan’dan Güney Kırgızistan’a giden

北部到吉尔吉斯斯坦南部的毒品路线获取利益。乌兹

uyuşturucu rotasını kontrol altında tuttuğu ve bundan

别克斯坦伊斯兰运动通过中亚毒品交易路线获得的收

gelir elde ettiği de resmi kaynaklarca bildirilmektedir.

入展开军事，政治和宣传活动。

IMU; askeri, politik ve propaganda amaçlı aktivitelerini
Orta Asya uyuşturucu ticareti rotalarından elde ettiği
gelirle yapmaktadır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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LTTE

(Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları)

SRİ LANKA
1948 yılındaki bağımsızlığı takiben, ülke politikaları
Sri Lanka nüfusunu artan bir şekilde marjinalleştirmiş
ve Tamil azınlığını dışlamıştır. 1956’dan sonra bazı
Tamil toplumlarında toplumsal şiddet ve radikalleşme
eylemleri patlak vermeye başlamıştır. Bazı Tamil
partileri parlamento çalışmalarına katılırken, 1970’ler
itibariyle artan militer gruplar Ada’nın Kuzey ve
Doğusunda “Tamil Eelam” adında ayrı bir devlet için
çağrıda bulunmaya başlamışlardır.
Anapara kaynağı küresel Sri Lanka diasporası olan
LTTE ayrıca insan ve uyuşturucu ticareti, korsanlık,
silah kaçakçılığı gibi birçok suçtan önemli miktarda
gelir elde etmektedir. Sri Lanka Savunma Bakanlığı,
örgütün Burma ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinden
Avrupa’ya Eroin ticaretinde aktif bir rol oynadığını
raporlamıştır. Tamil diasporası Dünya çapında
düzinelerce organizasyon kurarak bağışlar toplamakta,
bununla birlikte deniz korsanlığı, uyuşturucu, insan ve
silah kaçakçılığı suçlarından yıllık 200 ila 300 Milyon
Dolar gelir elde ettiği hesaplanmaktadır.

LTTE
（泰米尔伊拉姆独立猛虎解放组织）

斯里兰卡
1948年随着独立实行的政策使斯里兰卡开始增加边
缘化人口而排斥泰米尔少数民族。1956年之后部分
泰米尔社团爆发社会性暴力和极端化行动。部分泰
米尔政党参加会议工作之际，1970年代日益增加的
军事群众中号召在岛屿北和东部建立一个独立的泰
米尔伊拉姆国家。
主要融资靠全球斯里兰卡移民社群的斯里兰卡泰米
尔伊拉姆独立猛虎解放组织还从事绑架和毒品交
易，海上抢劫，武器走私等不少犯罪获取大量的收
入。斯里兰卡国防部在发布的报告中声称；该组织
从缅甸和其他东南亚国家运往欧洲的海洛因交易上
扮演积极角色。泰米尔移民社群在全世界举办活动
收集捐款，并通过海上抢劫，绑架和武器走私等犯
罪估计一年平均获取2-3亿美元收入。
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TALİBAN

TALİBAN（塔利班）

(AFGANİSTAN)

（阿富汗）

Taliban; 1979 yılındaki Sovyet işgalini takiben, Sovyet

塔利班在1979年随着苏联占领时从阿富汗赶走苏联

Birliklerini Afganistan’dan çıkarmayı amaçlayan

部队出现的抵抗组织。

direniş hareketi olarak ortaya çıkmıştır.

塔利班在阿富汗最不安全的地区种罂粟花从事毒品

Taliban’ın Afganistan’daki uyuşturucu ticaretine

交易。生产和出口鸦片制剂数据资料显示，塔利班

bakıldığında ise; haşhaş kapsülü ekim alanı,

是在恐怖分子威胁最高的地区（大部分是南部城

Afganistan’da güvensizlik seviyesinin en yüksek

市）生产和出口种罂粟花幕后操纵的一股力量。

olduğu bölgelerde bulunmaktadır. Opiyat üretimi ve
ihracatı hakkındaki mevcut veriler, Taliban’ın terörist
tehdidinin en yüksek olduğu bölgelerdeki (çoğunlukla
güney illerinde) en büyük miktarda üretim ve ihracat

根据联合国监督基地组织和塔利班单位的评
估；2011-2012时期塔利班4亿美元预算中三分之一
来自大麻交易。

ile haşhaş ekiminin arkasındaki güç olduğunu

根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）阿富汗

göstermektedir.

鸦片调查报告；

Birleşmiş Milletler El-Kaide ve Taliban İzleme

•

鸦片制剂的生产和交易，鸦片胶的生产、鸦片

Biriminin değerlendirmelerine göre; 2011-2012

制剂生产、分发和零卖（在街巷）可以分为4个

dönemine ait Taliban’ın 400 Milyon ABD Dolar olan

阶段。每个阶段的收入分配到不同人群。在阿

bütçesinin üçte biri haşhaş ticaretinden gelmektedir.

富汗种的大麻和生产的鸦片运往欧洲等市场实

UNODC Afgan Afyon Araştırması Raporuna göre;

现分发和最终零卖。

•

Opiyat üretimi ve ticareti afyon sakızı üretimi,
opiyatların üretimi, dağıtım ve perakende
satışı (sokak düzeyi) olmak üzere dört aşamaya

•

为出口准备好的鸦片制剂（鸦片和海洛因/吗啡
总出口价值）在2015的价

值是1亿4千8百万美

元。

bölünebilir. Her aşamada gelir farklı kişilere
gitmektedir.

Haşhaş ekimi ve afyon üretimi

temelde Afganistan’da yapılırken, dağıtım ve son
perakende satışı çoğunlukla Avrupa gibi başta
gelen pazarlardan olmaktadır.
•

İthalat için hazır olan opiyatların (afyon ve eroin/
morfinin toplam ihracat değeri) 2015 yılındaki
değeri 1,48 Milyar ABD Doları’dır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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ÜLKEMİZDE
FİNANS KAYNAĞI

在我国融资来源
毒品的恐怖组织

UYUŞTURUCU OLAN

TERÖR ÖRGÜTLERİ
DHKP/C Terör Örgütü

DHKP/C（革命人民解放
党阵线恐怖组织）

THKP/C-DEV-SOL örgütünün temeli Ekim 1970

1970年10月在革命青年大会中 Mahir ÇAYAN和同行掌

tarihinde yapılan DEV- GENÇ kurultayından sonra

握联盟管理团队之后建立了革命人民解放党阵线革

Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarının fiilen Federasyonun

命左派组织。

yönetim kadrosunu ele geçirmesiyle atılmıştır.

THKP/C-DEV-SOL（革命人民解放党阵线）在1976年

THKP/C’nin Ağustos 1976’da kurulan ve legal Gençlik

8月成立的合法青年组织的革命青年协会联盟DEV-

Örgütlenmesi olan Devrimci Gençlik Dernekleri

GENÇ（革命青年）因内部存在的观点不同而分为安

Federasyonu (DEV-GENÇ), bünyesinde devam eden fikir

卡拉组和伊斯坦布尔组的两组。两组间就基本观点

ayrılıkları yüzünden Ankara Grubu ve İstanbul Grubu

不同而造成成立抵抗委员会，引发先锋战争。

olmak üzere ikiye bölünmüştür. İki grup arasındaki temel
görüş ayrılığına; direniş komitelerinin oluşturulması ve
öncü savaşının başlatılması neden olmuştur.

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

Direniş komitelerini savunan Ankara grubu DEVRİMCİ

捍卫抵抗委员会的安卡拉组DEVRİMCİ

YOL (DEV-YOL) adıyla yapılanmaya giderken, Dursun

YOL）（革命路线）以革命路线称号继续组织化之

KARATAŞ ve arkadaşlarının oluşturduğu İstanbul

际，Dursun

YOL（DEV-

KARATAŞ和同行组建的伊斯坦布尔组

grubu, Haziran 1978 ortalarında Tasfiyecilik ve

1978年06月散发取消主义者和革命路线的传单来

Devrimci çizgi adıyla bir broşür yayımlayarak illegal

DEVRİMCİ-SOL (DEV-SOL)革命左派组织称号介绍非

yapılanmalarını DEVRİMCİ-SOL (DEV-SOL) adıyla
tanıtmaya başlamış ve 13.12.1978 tarihinde Dursun
KARATAŞ ve arkadaşları tarafından THKP/C-DEV-SOL
örgütünü kurmuştur.
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的观点不同而分为安卡拉组和伊斯坦布尔
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法的组织而在1978年12月13日Dursun KARATAŞ和同
行成立了革命人民解放党阵线革命左派组织。

TUNÇBİLEK VE KARATAŞ
OPERASYONU

TUNÇBİLEK VE KARATAŞ 行动

YER

: İSTANBUL

地点：伊斯坦布尔

TARİH

: 18.04.1995

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarda,
yasadışı DEV-SOL terör örgütü üyeleri olan R.T ve C.T.
isimli kardeşlerin ikametlerinde eroin maddesinin
bulunduğunun bildirilmesi üzerine 18.04.1995 tarihinde
yapılan operasyonda, şahıslara ait Güngören ilçesinde
bulunan ikametin depo olarak kullanılan eklentisinde
toplam 10 kg eroin maddesi ele geçirildiği, R.T. ve C.T.
isimli şahısların yasadışı DEV-SOL örgütü mensupları
oldukları, örgüt adına birçok eyleme katıldıkları, 1980
yılında cezaevine girerek 1985-86 yıllarında çıktıkları,

日期：1995年04月18日
伊斯坦布尔警察总局，收到非法革命左派组织成
员R.T和C.T兄弟们住宅隐藏海洛因的检举之后1995
年04月18日发动行动而在Güngören县住宅仓库捕
获10公斤海洛因，R.T和C.T兄弟们是非法革命左
派成员，以组织名义参加不少的捣乱活动，1980
年入狱而1985-86年出狱。他们宣称，捕获的毒
品属于恐怖组织革命人民解放党阵线逃到国外的
头目Dursun KARATAŞ 而准备要交给他。Dursun
KARATAŞ.

ayrıca ele geçirilen uyuşturucu maddelerin terör örgütü
DHKP-C’nin yurtdışında bulunan firari lideri Dursun
KARATAŞ’a ait olduğu ve adı geçene gönderilmek üzere
temin edildiği bilinmektedir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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DEAŞ

Terör Örgütü

DEAŞ
达伊沙（又称伊斯兰国）
恐怖组织

DEAŞ Ağırlıklı olarak Irak ve Suriye’de etkinlik gösterir,
bu bölgede sözde hilafet devleti kurmak amacıyla
güvenlik güçlerine ve muhalif sivillere karşı eylemler
yapmaktadır. Yasa dışı ve silahlı örgüt olan DEAŞ,
ele geçirdiği topraklardaki meşruluğu hiçbir ülke
tarafından tanınmayan Tekfirci-Cihatçı ve dini istismar
eden örgüttür.

官方已证明，达伊沙恐怖组织
为支援恐怖活动在我国从事毒品
走私。

Petrol kaynaklarına yakınlığı nedeniyle dünyanın en
zengin yasa dışı silahlı örgütleri arasında sayılmaktadır.
Irak Savaşı’nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında
el-Kaide’ye bağlılığını ilan eden örgüt bir süre sonra
Irak el-Kaidesi adını aldı. Şubat 2014’te, sekiz aylık
uzun bir güç mücadelesinden sonra, el-Kaide DEAŞ ile
bütün bağlarını kestiğini duyurdu.
Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre
Ağustos 2014’te örgütün Suriye’deki savaşçı sayısının
50.000, Irak’ta ise 30.000 olduğu bildirildi. CIA ise
Eylül 2014’te örgütün Suriye ve Irak’ta toplam 20.000
ile 31.500 arasında savaşçıya sahip olduğunu açıkladı.

达伊沙大部分在伊拉克和叙利亚采取活动，在该地
区为建立哈里发王国对安全力量和反对派平民发动
袭击。占领地的合法不被任何一个国家不承认的非
法武装组织达伊沙把自己之外的人不视为穆斯林和
圣战者而滥用宗教的一个组织。
因接近石油资源而被列世界最富裕的非法武装组织
中。在伊拉克战争期间成立和在2004年宣布忠于基
地组织后被取名为伊拉克基地组织。2014年2月长达
8个月的权力斗争后，基地组织宣布中断与达伊沙关
系。
根据叙利亚人权监督组织报告；2014年8月达伊沙在

DEAŞ terör örgütünün de
terör faaliyetlerini finanse
edebilmek adına Ülkemizde
uyuşturucu madde kaçakçılığı
yaptığı görülmektedir.
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叙利亚的战士数目为5万，在伊拉克的数目为3万。
美国情报局宣布，2014年9月达伊沙在叙利亚和伊拉
克拥有2到3万1千5百名战士。

DEAŞ terör örgütünün etkin olduğu Irak ve Suriye

以达伊沙恐怖组织有影响力的伊拉克和叙利亚拥

ülkelerine

yıllardır

有睦邻关系及长年来发生内战的叙利亚拥有大约

iç çatışmaların yaşandığı Suriye ile yaklaşık 900

komşu

olmamız

ve

uzun

有900公里的边界线等种种原因，我国面临达伊沙

kilometreyi bulan sınır hattımızın olması gibi

的威胁。达伊沙恐怖组织激进分子们以平民为首

nedenlerden dolayı DEAŞ tehdidi Ülkemizde de

在我国发动了不少恐怖袭击活动。

hissedilmektedir. Başta siviller olmak üzere DEAŞ
terör örgütü militanlarınca ülkemizde birçok terör
eylemi gerçekleştirilmiştir.

可目睹，达伊沙恐怖组织为支援恐怖活动在我国
从事毒品走私。

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

YER

: KONYA

TARİH

: 02.01.2017

02.01.2017 tarihinde Konya Uyuşturucu ile Mücadele
birimlerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde
167 gr eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelilerden
M.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütü bağlantısının

地点：KONYA
日期：2017年01月02日
在2017年01月02日Konya反毒单位发动的行动中捕
获了167公斤海洛因。名叫M.D嫌疑犯供认与达伊
沙恐怖组织有勾结。

olduğu anlaşılmıştır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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FETO/PDY

FETÖ/PDY
Terör Örgütü

法图拉·葛兰恐怖组织/
平行国家结构化恐怖组织

FETÖ/PDY; cebir, şiddet ve yasal olmayan diğer

FETO/PDY是使用暴力、强暴和非法途径销毁土耳其

yöntemleri

Cumhuriyeti

共和国政府或部分或全面的瘫痪任务，以压制国家

Hükümetini ortadan kaldırmak veya görevlerini

权威、微弱意识形态、传导来选择性权威出台的一

yapmasını

个努力掌握国家权威的武装恐怖组织。

de

kullanarak Türkiye

kısmen veya

tamamen

engellemek,

devlet otoritesini baskı altına almak, zaafa uğratmak,
yönlendirmek, alternatif bir otorite olarak ortaya
çıkmak ve neticede devlet otoritesini ele geçirmeye
çalışan silahlı bir terör örgütüdür.

1999’dan beri ABD’de yaşayan Terör Örgütü Elebaşı

自1999年迄今生活于美国的恐怖组织头目Fetullah

Fetullah GÜLEN; 160’dan fazla ülkede okullar açarak

GÜLEN 在160多个国家开设学校宣称，推动宗教间对

dinler arası diyaloğu teşvik ettiğini iddia etmektedir.

话。恐怖组织头目为强化在土耳其和国际领域的生

Terör örgütü elebaşısı tarafından Türkiye devleti ve

存欺骗了数十万人。在20多个高层人物协助下定居

uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek için

于美国的Fetullah GÜLEN是通过非法途径申请护照。

yüzbinlerce kişi aldatılmıştır. Kendisinin ABD’de

目前，生活于美国宾西法尼亚州。

kalmasına yardımcı olan 20’den fazla referans
alabilmiş ve pasaportunu bile yasadışı yollarla almıştır.
Örgütün kurucusu ve sözde lideri Fetullah GÜLEN,
halen ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır.
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17- 25 Aralık 2013

2013年12月17-25日

Darbe Girişimi

政变行动

17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde, elebaşılığını Fetullah

在2013年12月17-25日由

Gülen’in yaptığı FETÖ/PDY terör örgütü, emniyet ve

FETO/PDY恐怖组织的目的是，运用在公安局和司

yargıdaki üyelerini kullanarak meşru hükümetin

法单位内部的成员逮捕合法政府总理Recep

Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ve kabinedeki

ERDOĞAN（热杰甫·塔伊甫·埃尔多安）和内阁成

bazı Bakanları tutuklayarak yönetimi ele geçirmeyi

员来控制政权。

Fetullah

Gülen建立的
Tayyip

amaçlamıştır.

15 Temmuz 2016

2016年07月15日政变
行动/进攻

Darbe Girişimi /
Kalkışma

2016年07月15日晚间FETO头目指导组建的军事执政团

15 Temmuz 2016 akşamında, FETÖ’nün elebaşılığını

针对当选的政府和总统Recep Tayyip ERDOĞAN（热杰

yaptığı

甫·塔伊甫·埃尔多安）发动了政变行动。

askeri

cunta,

seçilmiş

hükümete

ve

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a karşı
bir darbe girişiminde bulunmuştur.
Darbeciler İstanbul ve Ankara dâhil olmak üzere
ülkemizdeki önemli illeri ele geçirmeye çalışmışlardır.
Cumhurbaşkanımız’ın ulusu sokaklara çağırmasının
ardından Emniyet güçleri ve sivil vatandaşlarımız
darbe girişimini başarısızlığa uğratmışlardır.

政变团伙努力占领以伊斯坦布尔和安卡拉为首的不少
重要省市。总统呼吁老百姓上街抵抗之后、警察力量
和平民百姓打败了政变行动。
反政变的247名公民壮烈牺牲，2193名公民受伤。
FETO/PDY恐怖组织的毒品融资来源；
•

参与毒品生产与交易，

2.193 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

•

从走私集团获取分股/分配，

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün Uyuşturucu Finansmanı

•

渗入国家机关在被泄露之前从支付反毒单位/告密

Darbeye karşı koyan 247 vatandaşımız şehit olmuş,

Örgütün;
•

者的奖金以募捐名义收款。
通过这个途径该组织年收入大约5亿美元。

Uyuşturucu imal ve ticareti faaliyeti içerisinde yer
alarak,

•

Bu faaliyeti yürüten kaçakçılardan pay/yüzde
alarak,

•

Devlet içine sızarak deşifre edilmeden önce
Uyuşturucu ile mücadele eden birimlere/muhbirlere
ödenen ikramiyelerden himmet toplayarak kazanç
sağladığı tespit edilmiştir.

Bu yollarla örgüte yıllık yaklaşık 500 Milyon ABD
Doları gelir sağlanmaktadır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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PKK/KCK, FETÖ/PDY Terör
Örgütleri ve Uyuşturucu Üçgeni

PKK/KCK, FETO/PDY恐怖组织与
毒品三角

DUBAI OPERASYONU

杜拜行动

YER

: GAZİANTEP-DUBAİ

地点：GAZİANTEP-杜拜

TARİH

: 26.04.2015

Yurtdışında

日期：2015年04月26日

ürettikleri

sentetik

uyuşturucuyu

经我国协调下在伊朗和杜拜，有关国家和沙特阿拉

ülkemizde ve Körfez ülkelerinde piyasaya süren suç

伯安全力量，针对在国外生产的合成药物销售到我

örgütüne yönelik, ülkemiz makamları koordinesinde
İran ve Dubai’de, ilgili ülke ve Suudi Arabistan güvenlik
güçleriyle müşterek gerçekleştirilen operasyonlarda;
•

hap

ele

geçirilmiş,

获；
•

26.04.2015 günü Dubai’de 800 bin adet Captagon
uyuşturucu

国和海湾国家市场的犯罪组织共同发动的行动中捕

丸，抓获其中组织头目在内的3名土耳其公民。

aralarında

örgüt liderinin de bulunduğu 3 Türk vatandaşı

•

yakalanmıştır.
•

2015年05月25日在伊朗捕获生产毒品用的大量咖
啡因和乳糖，逮捕包括1名伊朗和1名土耳其人在
内的2人。

25.05.2015 günü İran’da ise uyuşturucu imalinde
kullanılan yüklü miktarda kafein ve laktoz maddesi

•

2015年04月26日在杜拜捕获80万芬乃他林毒品

•

我国安全力量以精密和细心追踪2年结果执行的

ele geçirilmiş, 1’i İran ve 1’i Türk toplam 2 kişi

任务中已确定PKK/KCK 和FETO/PDY恐怖组织间存

yakalanmıştır.

在深刻的关系并代表该两个组织开展活动。

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

Operasyonun genelinde;
行动结果捕获了；

1.
2.
3.
4.
5.
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800 bin adet captagon
80万粒芬乃他林，

Yüklü miktarda uyuşturucu imal maddesi
大量的生产毒品用品，

5 adet silah
5把枪，

Her iki örgüte ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.
属于两个组织的不少组织性材料，

12 şüpheli tutuklanmıştır.
12名嫌疑犯。

PKK/KCK

Terör Örgütü

PKK/KCK
恐怖组织
PKK/KCK恐怖组织是一个在土耳其东和东南部，伊拉

Bu örgütlenme 27 Kasım 1978
tarihinde Diyarbakır ili Lice
ilçesi Fis köyünde yapılan
toplantıda, kısa adı PKK olan
Kürdistan İşçi Partisi (Partiya
Karkaren Kürdistan) ismini
benimsemiştir.

克北部，叙利亚东北部和伊朗西北部的领域企图建立
国家的民族分离主义/分裂恐怖组织。在1974年名叫
Abdullah ÖCALAN, Kesire YILDIRIM, Şahin DÖNMEZ,
Haki KARER, Cemil BAYIK 和 Kemal PİR的恐怖组织成
员集中于安卡拉Tuzluçayır地区为成立新的一个组织迈
出了第一步法。1978年11月27日在Diyarbakır省Lice县
Fis乡村举行的会议中同意简称PKK的库尔德斯坦工人
党名称。思想结构除马克思主义，列宁主义之外，还
持有毛泽东主义，库尔德民族主义和厄加兰主义的恐
怖组织目的是在上述地区建立一个国家。
恐怖组织为达到目的选择了武装斗争。为此目的在东

PKK/KCK terör örgütü, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu,

和东南安纳托利亚地区除集体屠杀手无寸铁和无辜的

Irak’ın Kuzeyi, Suriye’nin Kuzeydoğusu ve İran’ın

地区居民之外，还破坏经济，为对消除落后展开的投

Kuzeybatısını kapsayan coğrafyada devlet kurmayı

资和服务的设备，设施和基地发动破坏性袭击，为打

amaçlayan etnik ayrılıkçı/bölücü terör örgütüdür. 1974

击观光业对旅游设施，单位和游客发动袭击，在国外

yılında Abdullah ÖCALAN, Kesire YILDIRIM, Şahin

展开宣传活动阻碍外国旅客前来旅游。

DÖNMEZ, Haki KARER, Cemil BAYIK ve Kemal PİR
isimli terör örgütü mensuplarının Ankara’nın Tuzluçayır
semtinde bir araya gelerek yeni bir örgütlenme hazırlığı
yapma kararının alınmasıyla birlikte yapılanmanın
temelleri atılmaya başlanmıştır. Bu örgütlenme 27
Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi Fis
köyünde yapılan toplantıda, kısa adı PKK olan Kürdistan
İşçi Partisi (Partiya Karkaren Kürdistan) ismini
benimsemiştir. İdeolojik yapısı Marksizm-Leninizm’in

1978年11月27日在Diyarbakır 省Lice
县 Fis乡村举行的会议中同意使用
简称PKK 的库尔德斯坦工人党称。

yanı sıra Maoculuk, Kürt milliyetçiliği ve Apoculuk olan
terör örgütü yukarıda belirtilen bölgede bir devlet
kurmayı amaçlamaktadır.
Terör örgütü bu amacını gerçekleştirmek için silahlı
mücadeleyi esas almıştır. Bu mücadele için de Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere
silahsız ve masum bölge halkına karşı katliamlara
giriştiği gibi, ekonomiyi zarara uğratmak, istismar
noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kıracak yatırım
ve hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve
tesislere sabotaj türü saldırılarda bulunmakta, turizm
sektörünü baltalamak için de turistik tesis ve kuruluşlar
ile turistlere saldırmakta, ülkeye turist gelmesini
engellemek için yurtdışında propaganda faaliyetlerinde
bulunmaktadır.
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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetleri 1970’li

1970年代末公安力量暴露PKK/KCK恐怖组织活动

yılların sonuna doğru Emniyet kuvvetlerince

之后，开始惊慌的恐怖组织成员从叙利亚前往黎

deşifre edilmiş, panik içindeki örgüt mensupları

巴嫩而定居于贝卡谷地。把曾经属于巴勒斯坦人

Suriye üzerinden Lübnan’a geçerek Bekaa Vadisi’ne

和离叙利亚边界2公里的Helve营地分配给PKK恐

yerleşmişlerdir. Daha önce Filistinlilere ait olan ve

怖组织。恐怖组织头目Abdullah ÖCALAN为自己

Suriye hududuna 2 kilometre uzaklıktaki Helve

把叙利亚首都大马士革选为指挥中心。

kampı, PKK örgütüne tahsis edilmiştir. Terör
örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN kendisine
Suriye’nin başkenti Şam’ı karargah olarak seçmiştir.
12 Eylül Askeri Harekatı, yurt dışına kaçamayan
birçok örgüt mensubunun yakalanması ile
neticelenmiştir. Bu dönemde PKK, yurt içinde
hemen tümüyle yok olma noktasına gelmiştir.
Emir ve eğitim merkezini yurt dışına taşıyan
PKK terör örgütü, 15-26 Temmuz 1981 tarihleri
arasında Beyrut’ta Birinci Ulusal Konferansını
gerçekleştirmiştir. Bu toplantıyla örgüt, VietKong modeli düzenli bir gerilla savaşı modelini
benimsemiştir. Bu arada Türkiye’de cezaevlerinde
bulunan

örgüt

mensupları

da

kışkırtılarak

isyan, propaganda ve toparlanma faaliyetleri
başlatılmıştır.
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在9月12日军变，逃不到国外的不少成员被捕的
恐怖组织逐渐的开始消失。在这个时期PKK在国
内已面临毁灭地步。
把指挥和训练中心迁移到国外的PKK恐怖组织
1981年07月15-26日在贝鲁特召开了第一届全国
性会议。该会议中决定采用越共式的游击战模
式。此外，煽动在土耳其监狱内的恐怖组织成员
开始造反、宣传和恢复活动。

PKK terör örgütü, 20-25 Ağustos 1982 tarihleri arasında Suriye’nin
başkenti Şam’da II. Kongresini gerçekleştirmiştir. Toplantıda, bağımsız
bir Kürdistan devletinin silahlı mücadele yoluyla kurulması, eğitim
gören militanların eylem yapmak için Türkiye’ye gönderilmesi
kararlaştırılmıştır. Alınan bu karara uygun olarak, Lübnan’da bulunan
terör örgütlerinden gerilla taktiklerine ilişkin eğitim desteği alınmıştır.
15 Ağustos 1984 gecesi Hakkari’nin Eruh ve Şemdinli ilçelerindeki
jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlenmiştir. Bu
eylemler PKK Terör örgütünün asker, polis, memur, yaşlı, kadın ve çocuk
demeden yaptığı katliamların başlangıcı olmuştur. PKK terör örgütü
26-30 Ekim 1986 tarihinde, Mahsun Korkmaz Akademisi adını verdiği
Lübnan’ın Bekaa vadisindeki kampında III. kongresini gerçekleştirmiştir.

PKK恐怖组织1982年08月20-25日在叙利亚首都大马士革召开了第二届
全国性会议。会议中决定通过武力建立独立的库尔德斯坦国家，把训
练的激进分子送往土耳其参加袭击行动。符合该决定在黎巴嫩的其他
恐怖组织接受游击战技术培训。
1984年08月15日夜间Hakkari省Eruh和Şemdinli县宪兵队巡逻所和军
官宿舍遭袭击。这是PKK恐怖组织不分军警，公务员，妇女老少发
动集体屠杀的开端。PKK恐怖组织1986年10月26-30日取名为Mahsun
Korkmaz学院在黎巴嫩贝卡谷地营地召开了第三届全国性会议。
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Bu arada PKK, 21 Mart 1985’te siyasi kanat

此外，PKK在1985年03月21日为政治而建立

olarak ERNK, askeri kanat olarak ta ARGK şeklinde

ERNK（库尔德民族解放阵线），为军事而建立

yapılandırılmıştır. Böylece PKK kendine göre

ARGK（库尔德斯坦人民解放军）。PKK实现了依

Marksist Leninist ideolojiye dayalı halk savaşlarının

靠马克思主义者和列宁主义者人民战争的3个过

üç oluşumunu gerçekleştirmiştir. Parti, Cephe ve

程。政党，战线和军队组成的这个结构的目标

Ordu üçlüsünden oluşan bu yapılanma, 1987 yılına

是，到1987年扩散到老百姓底层、募集支持者和

kadar halk tabanında yayılmayı, taraftar toplamayı,

提供训练以及为这些获取需要的物质资金。军事

eğitmeyi ve bunlar için gerekli maddi kaynağı

翼在1984年08月15日发动了第一次行动。

bulmayı hedeflemiştir. Askeri kanat ilk eylemini 15
Ağustos 1984’te gerçekleştirmiştir.

PKK在这个时期介导毒品交易而从走私者获取佣

PKK’nın bu dönemdeki uyuşturucu ticaretine

卡谷地农产物中大麻占大约85%。除毒品之外，

aracılık ederek ve kaçakçılardan komisyon alarak

从事历史文物走私的PKK通过土耳其和南塞浦路

örgüte finansman sağlamıştır. 1980’li yılların

斯进行的交易中获得了大批的融资。此外，依照

sonu ve 1990’lı yılların başında Bekaa Vadisindeki

在第三届会议通过的决定勒索库尔德裔商人和承

tarımsal üretimin yaklaşık % 85’ini haşhaş üretimi

包商对恐怖组织提供捐款。该组织把土耳其划分

oluşturmaktaydı. Uyuşturucuyla birlikte tarihi

为几个省并任命执行长官。

金来支援组织。1980年代末和1990年代初在贝

eser kaçakçılığını da organize eden PKK, Türkiye
ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi üzerinden yaptığı

自1987年起通过恐怖和集体屠杀手段压制地区

ticaretle önemli oranlarda finansman sağlamıştır.

居民的该组织1989年09月13-30日在Van 省Çatak

Ayrıca, III. kongrede alınan karar gereğince, Kürt

县Tatareş山举行了第一届国内会议。会议通过了

kökenli işadamlarından ve müteahhitlerden

包括经审判惩罚逃离组织激进分子在内的不少决

de terör örgütü için bağış ve haraç alınmaya

定。

başlanmıştır. Örgüt Türkiye’yi kendine göre
eyaletlere bölmüş ve buralara sorumlu idareciler
atamıştır.
1987 yılından itibaren terör ve katliam yoluyla
bölge halkı üzerinde baskı kuran örgüt 13-30 Eylül
1989 tarihleri arasında Van’ın Çatak İlçesi Tatareş
Dağında I. yurtiçi konferansını düzenlemiştir.
Alınan pek çok kararın yanında, örgütten kaçma
girişiminde bulunan militanların da yargılanıp
cezalandırılması kararlaştırılmıştır.
1992 yılıyla birlikte emniyet kuvvetlerinin PKK
terör örgütüne yönelik operasyonlarında büyük
başarı sağlanmıştır. Büyük zayiat veren örgüt,
1993 yılı başında sözde ateşkes kararı alarak
toparlanmayı ve yeniden yapılanmayı düşünmüştür.
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安全力量在1992年对PKK恐怖组织发动的军事行
动取得成功结果损失惨重的该组织在1993年宣布
所谓的停火策划重新结构。

Marksist Leninist çizgisini saklamayan terör örgütü,

不隐瞒马克思主义者和列宁主义者路线的恐怖组织

bu tarihlerde yeniden güç kazanmak için Kürdistan

在这个时期为恢复以库尔德斯坦伊斯兰行动名义组

İslami Hareketi adıyla dini çizgide birimler de

建宗教性路线。1993年05月24日在Bingöl-Elazığ公

oluşturmaya yönelmiştir. 24 Mayıs 1993 tarihinde

路杀害33名士兵事件把该组织宣布虚伪的停火摆在

Bingöl-Elazığ

şehit

眼前。在1994年是PKK恐怖组织不分男女老幼，平

edilmesiyle örgüt, sözde ateşkesinin bir taktik

karayolunda

33

askerin

民或士兵发动集体屠杀、突击乡村、埋伏地雷和爆

olduğunu ortaya koymuştur. 1994 yılı da PKK

炸行动的一年。

terör örgütünün yine kadın, çocuk, yaşlı, sivil veya
asker ayırmadan yaptığı katliamlar, köy baskınları,
mayınlama ve bombalama eylemleriyle geçmiştir.

例如；1993年07月05日Erzincan省Kemaliye县
Başbağlar乡村PKK杀害33名平民并放火燃烧村庄的
PKK头目Abdullah ÖCALAN声称；他原来不知道该事

Örneğin 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan İlinin

件，该事件负责人是绰号为Dr. Baran他供认该集体

Kemaliye İlçesine bağlı Başbağlar Köyünde PKK

屠杀事件是PKK发动的。

tarafından 33 sivilin öldürülüp, köyün ateşe verildiği
katliamı gerçekleştiren PKK lideri Abdullah ÖCALAN,
olaydan habersiz olduğunu ve olayın sorumlusunun
Dr. Baran kod adlı bir PKK sorumlusu olduğunu
ifade ederek, katliamı PKK’nın düzenlediğini kabul
etmiştir.

PKK terör örgütü 7-27 Ocak 1995 tarihleri

PKK恐怖组织1995年01月07-27日在伊拉克北部

arasında Kuzey Irak’ta Haftanin bölgesinde IV.

Haftanin地区召开了第四届全国性会议。随着会议

Kongresini yapmıştır. Kongreyi takiben siyasallaşma

加速政治化活动的该组织1995年04月12日在荷兰召

faaliyetlerine hız veren örgüt 12 Nisan 1995’te

集了所谓的库尔德议会。不少分裂组织之外、还有

Hollanda’da bir sözde Kürt Parlamentosu toplamıştır.

豁免权被取消之后逃往国外的部分民主党国会议员

Toplantıya

们出席了会议。

birçok

ayrılıkçı

grubun

yanında,

dokunulmazlıkları kaldırılan ve yurt dışına kaçan
bazı DEP milletvekilleri de katılmışlardır.
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Terör örgütü, 1996 yılı sonunda yurt dışındaki Marksist

恐怖组织1996年底与国外的马克思主义者和列宁

Leninist terör örgütleriyle yurt dışında bir birlik

主义者恐怖组织签署在国外共同采取行动的议定

protokolü imzalayarak ortak hareket kararı almıştır.

书。1996-1997年恐怖组织符合扩大政策增加在黑

1996-1997 yıllarında terör örgütünün genişleme

海地区的行动。同年在Antalya地区对观光客发动

politikasına uygun olarak Karadeniz bölgesindeki

袭击打击土耳其的旅游业收入。后来发现发动袭击

eylemlerinde artışlar görülmüştür. Aynı yıl içinde

行动的恐怖分子们是在希腊受训的。

Antalya bölgesinde özellikle turistlere yönelik
eylemlere de hız veren örgüt, bu yolla Türkiye’nin
turizm gelirlerini baltalamayı hedeflemiştir. Bu
eylemleri gerçekleştirenlerin Yunanistan’da eğitim

党（KDP）和塔拉巴尼领导的库尔德斯坦爱国联盟
（KYB）间在华盛顿达成的协议对伊拉克北部而言

gördükleri ortaya çıkmıştır.

一个转折点。被KDP和KYB排斥的PKK坚持要求参加

17 Eylül 1998’de, Barzani’nin Kürdistan Demokratik

度之后，土耳其为结束PKK在叙利亚的生存发动军

Partisi (KDP) ile Talabani’nin Kürdistan Yurtseverler

事行动。恐怖组织头目Abdullah

Birliği (KYB) arasında Washington’da yapılan anlaşma

年10月09日迫不得已的离开叙利亚。逃往希腊的

Kuzey Irak içinde bir dönüm noktası olmuştur. KDP ve

Öcalan避难要求被拒绝之后前往莫斯科。俄罗斯

KYB tarafından dışlanan PKK, bu birleşmeye katılmak

杜马议会批准

istediyse de başarılı olamamıştır. Amerika Birleşik

总理反对。11月12日以Abdullah SARIKURT 名义申

Devletleri’nin de açıkça PKK’ya tavır alması üzerine

办的假护照从莫斯科前往罗马时被意大利警方逮

Türkiye, savaşı da göze alarak PKK’nın Suriye’deki

捕。当时的意大利政府的公开维护也未取得任何结

varlığına son vermek için atağa geçmiştir. Terör

果，在1999年元月16日南塞浦路斯

örgütünün başı Abdullah Öcalan 9 Ekim 1998

Mavros”名义提供的红色护照离开该地。重新前往

tarihinde Suriye’yi terk etmek zorunda kalmıştır.

莫斯科而从这里乘希腊情报局专机过境希腊逃到肯

Buradan Yunanistan’a kaçan Öcalan, iltica talebi

尼亚。1999年2月16日特种部队在肯尼亚发动行动

kabul edilmeyince Moskova’ya gitmiştir. Duma

抓获Öcalan并带回土耳其。

Meclisi Öcalan’ın Rusya’da kalmasını onaylarken,
Rusya Başbakanı karşı çıkmıştır. 12 Kasım’da Abdullah
SARIKURT adına düzenlenmiş sahte pasaportla
Moskova’dan Roma’ya gelince İtalyan polisince
tutuklanmıştır. Dönemin İtalyan hükümetinin açık
koruması da sonuç vermemiş ve 16 Ocak 1999
tarihinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nce “Lazaros
Mavros” adına düzenlenen kırmızı pasaportla buradan
ayrılmıştır. Yeniden Moskova’ya oradan Yunan Gizli
Servisine ait uçakla Yunanistan’a ve buradan da
Kenya’ya kaçırılmıştır. 16 Şubat 1999 tarihinde
ise Kenya’da düzenlenen özel bir operasyonla
yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir.
Terör örgütünün başı Öcalan’ın 16 Şubat 1999’da
yakalanmasını takiben yargı süreci başlamıştır.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki mahkemelerde
açılan davalar birleştirilerek, Ankara 2 Numaralı
Devlet Güvenlik Mahkemesince hazırlanan 26 Nisan
1999 tarihli iddianame ile yargılanıp Türk Ceza
Kanununun 125. Maddesine göre idama mahkum
edilmiştir. 22 Kasım 1999 tarihinde de idam kararı
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onaylanmıştır.
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1998年09月17日巴尔扎尼领导的库尔德斯坦民主
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联合，但未取得成功。美国公开的表明对PKK的态

Öcalan

Öcalan

在1998

留在俄罗斯之际，俄罗斯

以“Lazaros

随着在1999年02月16日逮捕恐怖组织头目Öcalan也
开始审判进程。土耳其各地区的法庭起诉状合并之
后在安卡拉第2号国家安全法庭1999年04月26日起
草的公诉经审理后，根据土耳其刑法第125条被判
处死刑。1999年11月22日最高法院第9刑法司批准
了死刑。

Terör örgütü başının yakalanmasını takiben, 23 Ocak

随着恐怖组织头目的逮捕2000年01月26日伊朗和伊

2000 tarihinde İran-Irak sınırının kuzeyindeki Kandil

拉克边界北部Kandil地区举行第5届全国性会议中宣

Bölgesi'nde yapılan VII. Kongre sonunda örgüt silahlı

称，组织停止武装行动而开始发动政治化进程。PKK

eylemlerine sözde ara vererek tümüyle siyasallaşma

恐怖组织在政治化活动范围内要求通过宪法保障少

sürecini başlattığını iddia etmiştir. Siyasallaşma

数民族语言和身份，赋予教育和文化权利，取消死

faaliyetleri çerçevesinde PKK terör örgütü, etnik

刑，对宣布大赦释放的PKK成员赋予参政权利。欧洲

dil

altına

联盟抵抗很长时间之后在2002年05月01日把PKK列入

alınmasını, eğitim ve kültür haklarının tanınmasını,

恐怖名单。PKK恐怖组织为摆脱已列入国际恐怖组织

idam cezasının kaldırılmasını, genel af çıkarılarak

名单和去掉恐怖组织形象2002年04月04日召开的PKK

bütün PKK mensuplarına siyaset hakkı tanınmasını

第8届与KADEK（库尔德斯坦自由与民主大会）第1届

gerçekleştirmek istemiştir. Avrupa Birliği uzun süre

会议宣布，名称改为KADEK。

direndikten sonra 1 Mayıs 2002 tarihinde PKK'yı terör

该组织大约一年半时间以上的名称发动了各种暴动

ve

kimliklerin

Anayasa

güvencesi

listesine alabilmiştir. PKK terör örgütü, uluslararası
terör örgütleri listesine alınmak endişesi ve terörist

（武装袭击，扔燃烧弹，放火燃烧等）和宣传活
动，2003年10月27日至11月06日召开的第09届全国

örgüt imajından kurtulmak gayreti gibi sebeplerden

性会议中把名称改为KONGRA-GEL（库尔德斯坦人

dolayı 04 Nisan 2002 tarihinde düzenlediği PKK'nın

民大会）。又是以KONGRA-GEL名称同样的发动暴力

8. KADEK'in I. kongresinde ismini KADEK olarak

（武装袭击，武装冲突，放火燃烧，扔燃烧弹，轰

değiştirdiğini açıklamıştır.

炸等）恐怖袭击行动。官方已暴露该组织三个(PKK-

Örgüt yaklaşık bir buçuk yıl bu isim altında her türlü
şiddet (silahlı çatışma, molotof atma, kundaklama vb.)
ve propagandif eylemlerini sürdürmüş olup, 27 Ekim-

KADEK-KONGRA-GEL) 名义下的干部，调动和组织的
指挥层都是同样的人、这些人使用同样的培训和营
地来努力实行具有延续性质的组织性战略。

06 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleştirmiş

KCK, TAK, PYD-YPG等名称分为不同分支，但最终在

olduğu IX. kongresi ile ismini KONGRA-GEL (Kürdistan

同样骨架下组织并采取的武装和暴力保持民族分离

Halk Kongresi) olarak değiştirmiş ve KONGRA-GEL

主义愿望的PKK/KCK恐怖组织长年来对国家安全形成

adı altında aynı şekilde şiddet içerikli (silahlı saldırı,

最大的威胁。近期以手制爆炸物（EYP），人弹和汽

silahlı çatışma, kundaklama, molotof atma, bomba

车炸弹工具发动袭击的恐怖组织迄今为止造成5万人

koyma, vb.) terör eylemlerine devam etmiştir. Örgütün

丧生。

her üç (PKK-KADEK-KONGRA-GEL) isim adı altında
da yönetiminde, sevk ve organizesinde, emir komuta
kademesinde aynı şahısların olduğu, aynı eğitim
ve kamp alanlarının kullanıldığı, bir birinin devam
niteliğinde aynı örgütsel stratejiler benimsenerek
uygulanmasına çalışıldığı görülmüştür.
KCK, TAK, PYD-YPG vb. isimlerle farklı kollara ayrılan
ama nihai noktada aynı çatı altında organize edilen
ve başvurmuş olduğu silah ve şiddet yöntemiyle
etnik ayrılıkçı emeller güden PKK/KCK terör örgütü
uzun yıllardır Ülke güvenliği için büyük bir tehdit
olmuştur. Son zamanlarda el yapımı patlayıcı (EYP),
canlı bomba ve bombalı araçlarla terör eylemini daha
çok ön plana çıkaran terör örgütü günümüze kadar
sivil ve güvenlik kuvvetlerimizden yaklaşık 50.000
insanımızın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

PKK/KCK

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN

UYUŞTURUCU
FAALİYETLERİNE
AYRINTILI BAKIŞ
Terör eylemlerini gerçekleştirmek
ve gelir elde etmek için uyuşturucu
madde imal ve ticareti yapmayı
kolay ve kazançlı bir yol olarak
gören PKK/KCK terör örgütü,
uyuşturucu madde ticaretinin her
alanında profesyonelce faaliyet
göstermektedir.

PKK/KCK恐怖组织毒品
活动细节一目
为实现恐怖袭击活动把毒品生产和交易选为容易和
高利润路线的PKK/KCK恐怖组织以专业性的参加各
种毒品交易活动。实际上，一开始以允许和保障安
全为由从毒品组织获取佣金的PKK/KCK 恐怖组织、
后来发现毒品交易的高利润之后、开始亲自出马。
我国反毒品走私发动的行动中被捕恐怖成员把PKK/
KCK恐怖组织与毒品存在的密切关系摆在眼前。反
恐单位对PKK/KCK恐怖组织发动的行动中捕获了大
量的毒品。这就可证明恐怖组织与毒品交易的密切
勾结。

Terör eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek
için uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmayı
kolay ve kazançlı bir yol olarak gören PKK/KCK terör
örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında
profesyonelce faaliyet göstermektedir. Gerçekte,
ilk

önceleri

uyuşturucu

organizasyonlarından,

faaliyetlerine göz yumma ve güvenliklerini sağlama

为实现恐怖袭击活动把毒品生产和
交易选为容易和高利润路线的PKK/
KCK恐怖组织以专业性的参加各种毒
品交易活动。

karşılığı komisyon alan PKK/KCK terör örgütü,
uyuşturucu madde ticaretinin sağladığı kazancın
büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer
almayı tercih eder olmuştur.
Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye
yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen
yakalamalar, PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu
ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yine
terörle mücadele birimleri tarafından PKK/KCK terör
örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda
önemli miktarlarda uyuşturucu madde yakalaması
gerçekleştirilmektedir. Bu durum terör örgütünün
uyuşturucu madde ticareti ile ne denli iç içe olduğunu
açıkça göstermektedir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesinin

国际机构对PKK最大收入来源之一毒品交易获得的部

uyuşturucu ticareti olduğuna ilişkin uluslararası

分重要结果如下；

kaynaklarda öne çıkan önemli sonuçlardan bazıları şu
şekildedir;
•

•

取收入的方法是生产海洛因和贩毒者对越过边界

DEA (ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi)’nın

之外领土的毒品要缴税及在欧洲海洛因市场掌握

istihbarat raporuna göre; PKK’nın uyuşturucudan

重要部分。

gelir elde etme yöntemi; eroin üretimi, uyuşturucu
tacirlerinin sınır ötesi topraklarından geçen

•

•

府发动恐怖袭击行动。一般雇佣毒品走私者家属

Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde uyuşturucu
vergilendirmesi

ve

•

和走私集团”。

uyuşturucu

kaçakçılarının korunmasında yer aldığını not

美国缉毒局（DEA）在报告中声称；“恐怖组织
PKK/KCK通过生产海洛因和走私支持针对土耳其政

DEA‘nın yöneticisi Asa Hutchinson, PKK’nın
sevkiyatının

Hutchinson声

贩毒者安全。

piyasalarının önemli bir bölümünü kontrol
etmesidir.

（DEA）美国缉毒局局长Asa

称；PKK从土耳其东南部地区运输毒品征税并确保

mallarından vergi alması ve Avrupa’da eroin

•

根据（DEA）美国缉毒局情报报告；PKK从毒品获

•

1998年意大利财政警察声称；PKK直接参与国际毒

etmiştir.

品交易、此外从移民交易和保护国外的土耳其商

Amerikan Narkotik Örgütü’nün (DEA) raporlarında;

人与工人而获取非法收入。

‘‘Terörist örgüt PKK/KCK, Türk hükümetine karşı

•

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）声称；估

terör hareketini desteklemek için eroin üretimi

计从中亚，阿富汗和其他国家运往欧洲的毒品交

ve kaçakçılığını kullanmaktadır.

易年收入达到50亿美元。据一名欧洲情报分析家

uyuşturucu

kaçakçısı

aileleri

Geleneksel
ve

kaçakçı

推测以上收入的一半流入PKK。

organizasyonları da aktiftirler.’’ denilmektedir.
•
•

•

有勾结。近年国际刑警追查德国，意大利，荷兰

uluslararası

doğrudan

与西班牙的各种库尔德团伙的毒品交易并推测这

dahildir, ayrıca göçmen ticareti ile yurt dışındaki

些团伙与PKK有勾结。此外，大众所知PKK是在土

Türk

耳其和伊拉克北部经营毒品实验室的团伙。PKK为

uyuşturucu

işadamları

ve

ticaretine
işçilerinin

sistematik

korunmasından yasadışı gelir elde etmektedir .

支持恐怖袭击行动，除生产毒品和交易之外，还

UNODC, Orta Asya, Afganistan ve diğer ülkelerden

从西欧的库尔德贩毒者征税。

Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığı yıllık 5 milyar
dolarlık bir kazanç sağladığını tahmin ediyor. Bir
Avrupa istihbarat analistine göre bu kazancın
yarısı PKK’ya gidiyor.
•

Almanya

Başsavcılığı,

Avrupa’da

yakalanan

uyuşturucunun %80’inin PKK ile bağlantısı
olduğunu öne sürmüştür. Son yıllarda İnterpol;
Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya’da yer alan
çeşitli Kürt grupların uyuşturucu ticaretini takip
etmiştir ve bu grupların PKK ile ilişkileri olduğu
düşünülmektedir. PKK, Türkiye ve Kuzey Irak’ta
uyuşturucu laboratuvarlarını işleten grup olarak
bilinmektedir. Operasyonları desteklemek için tek
tek hücreler tarafından yapılan uyuşturucu imal
ve ticaretinin yanı sıra PKK, Batı Avrupa’daki Kürt
uyuşturucu tacirlerinden de vergi almaktadır.

44

德国检察院声称；在欧洲捕获的毒品之80%与PKK

1998 yılında İtalyan Mali Polisi’ne göre PKK
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Uyuşturucu ile mücadele eden birimlerimiz tarafından yapılan operasyonlar neticesinde gerçekleştirilen tespitler
bu analizleri destekler nitelik olup, PKK/KCK’nın sadece uyuşturucu madde ticaretini yapan şahıslardan gelir
etmekle kalmadığı, uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığı ortaya konulmuştur. PKK/KCK
terör örgütünün;
•

Uyuşturucu ticaretini bizzat koordine ettiği,

•

Ülkemiz sınırları üzerinden uyuşturucu madde nakliyesi
yapan ve illegal giriş yapmaya çalışan, tüm şahıs ve
organizasyonlardan vergi adı altında haraç aldığı,

•

Avrupa’da uyuşturucu dağıtımında etkin olduğu,

•

PKK’ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti
yapan şahıs veya organize gruplara ait uyuşturucu
maddelere örgüt tarafından el konulduğu,

•

Uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temini

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

ve koruma sağladığı,
•

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

•

PKK’nın uyuşturucu ticareti ile ilgili operasyonlarını örgüt içerisinde özel hücrelerin yürüttüğü ve diğer
teröristlerin bu konuda bilgilendirilmediği, tespit edilmiştir.

反毒单位发动行动后得到的结果可证明以上的分析。PKK/KCK除从贩毒者获取收入之外，还在毒品交易的每一个
阶段扮演的重要角色摆在眼前。已确定PKK/KCK恐怖组织；
•

亲自指挥毒品交易，

•

以纳税名义勒索越过我国边界运输毒品和非法入境的人
和组织，

•

在欧洲分发毒品上占优势，

•

没收未通知PKK从事毒品交易的个体或组织的毒品，

•

对生产毒品的组织提供场地与保护，

•

在我国东和东南安纳托利亚地区非法生产大麻扮演积极

德国检察院声称；在欧洲捕获
的毒品之80%与PKK有勾结。

角色，
•

PKK内部特殊干部与其他恐怖分子不分享从事的毒品交
易。

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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PKK/KCK terör örgütünün uyuşturucu madde
kaçakçılığına

yönelmesinin

başlıca

评估PKK/KCK恐怖组织为何选择毒品走私的原因；

nedenleri

değerlendirildiğinde;

UYUŞTURUCUNUN GÜZERGAHI

毒品路线

Ülkemiz üzerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı

谈及我国毒品走私路线的主线时可发现，我国因地

güzergahlarına ana hatları ile değinecek olursak;

理位置在生产毒品的地区与这些毒品消费市场地区

ülkemiz coğrafi konumu itibariyle uyuşturucu

间处于桥梁地位。鸦片及其衍生物的毒品中特别是

maddelerin üretildikleri bölgeler ile bu maddelerin

海洛因主要消费市场是欧洲国家、生产这些毒品的

tüketim pazarları olan bölgeler arasında köprü

重要生产中心是阿富汗、巴基斯坦和伊朗。我国刚

konumundadır. Afyon ve türevleri olan uyuşturucu

好处于该两个地区过境通行点，过境我国的海洛因

maddelerin, özellikle de eroinin, başlıca tüketim

路线被称之为 “巴尔干路线 ”。

pazarı Avrupa ülkeleri olup, bu uyuşturucu maddelerin
dünya üzerindeki en önemli üretim merkezleri ise
Afganistan, Pakistan ve İran ülkeleridir. Ülkemiz bu iki
bölge arasında transit bir geçiş noktasıdır ve ülkemiz
üzerinden geçen bu eroin güzergahı geleneksel
olarak “Balkan Rotası” olarak adlandırılmaktadır.

BİRLİKTE HAREKET ETME

共同行动

Bu durum, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini

东和东南安纳托利亚地区变成PKK/KCK恐怖组织与

yoğunlaştırdığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu

非法毒品走私组织活动密集地区。因此，从事非法

Bölgelerinin, yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı

活动的毒品组织对PKK提供了为共同利益采取共同

organizasyonlarının faaliyetlerinin de yoğun olarak

行动的机遇。在该地区和欧洲国家的恐怖组织PKK

görüldüğü

成员与从事毒品走私团伙都是由库尔德裔人组成、

bölgeler

Dolayısıyla,

olduğunu

yasadışı

göstermektedir.

faaliyetlerde

bulunan

uyuşturucu organizasyonlarıyla PKK ortak çıkarları
doğrultusunda

birlikte

hareket

etme

imkânı

bulmuştur. Bölgede ve Avrupa ülkelerinde terör
örgütü PKK’nın ve uyuşturucu organizasyonlarının
Kürt kökenli şahıslardan oluşması her iki grubun
sosyolojik anlamda kaynaşmasını sağlamaktadır.
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助于两个团伙社交融合。

YÜKSEK GELİR

高收入

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edilen

另外一个重要因素是，从毒品生产和交易获取的高

gelirin yüksek olması önemli bir diğer etken olarak

收入出现在眼前。因为，毒品生产地区与消费地区

karşımıza çıkmaktadır. Zira uyuşturucu maddelerin

之间的毒品价格差异很大。因为、连毒品走私的过

üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki

境国土耳其毒品进入地区的东部与西部地区间价格

uyuşturucu fiyatlarında önemli farklar vardır. Bahse

差距很大。这些毒品在我国地区与地区间存在差异

konu fiyat farklılığı o denli belirgindir ki; uyuşturucu

价格、从生产地区到消费地区欧洲市场的路线长达

madde kaçakçılığında transit bir ülke olan Türkiye’nin,

数千公里之后变成更有价值。

uyuşturucu maddelerin giriş bölgesi olan doğu
bölgeleri ile batı bölgeleri arasında bile bu fiyat

海洛因到欧洲国家领土时除价格上涨数倍之外，还

farkı görülmektedir. Sadece sınırlarımız içerisindeki

降低纯度。PKK/KCK恐怖组织除从事毒品生产和运输

bölgeler arasında fiyat farkına sahip olan uyuşturucu

之外，还在欧洲市场街头巷尾零卖海洛因来获取优

maddelerin fiyatları, üretim bölgelerinden tüketim

势的价格。因为，在街头巷尾以克销售的海洛因会

bölgeleri olan Avrupa pazarına kadarki binlerce

提高价格、还把纯度降低到10%、所以高度的物质收

kilometrelik mesafenin sonunda çok daha fazla değer

益出现在眼前。通过差异价格容易获取更多利润的

kazanmaktadır.

PKK/KCK恐怖组织推动毒品交易。

Eroin Avrupa ülkelerine ulaştığında fiyatının kat
be kat artmasının yanı sıra,

saflık oranı oldukça

düşürülmektedir. PKK/KCK terör örgütü, uyuşturucu
maddelerin üretimi ve nakliyesinin yanı sıra Avrupa
pazarında sokak satıcılığını da organize ederek
eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından
yararlanmaktadır. Çünkü sokaklarda gr bazından
pazarlanan eroinin fiyatı yükselmekte ve bunun yanı
sıra saflık oranları %10’lara kadar düşürüldüğü göz
önüne alındığında, çok yüksek boyutlarda maddi kazanç
ortaya çıkmaktadır. Bu fiyat farklılığı kolay ve bol
kazanç elde etmek isteyen PKK/KCK terör örgütü için
cazip bir unsur olarak kabul edilmekte ve uyuşturucu
madde ticareti faaliyetlerini körüklemektedir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Balkan Rotası (2015 UNODC Raporu) / 巴尔干路线（2015联合国毒品和犯罪问题办公室UNODC报告）

AYNI FAALİYET ALANLARI
PKK/KCK terör örgütünün teşkilatlanması göz önüne
alındığında; yurtdışı teşkilatının, Ortadoğu’dan Batı
Avrupa ülkelerine kadar uzandığı görülmektedir.

世界最重要毒品交易路线之一
整个“巴尔干路线” 。

Bu geniş alan, Dünyanın en önemli uyuşturucu
madde

ticareti

güzergahlarından

birisi

olan

“Balkan Rotası”nın tamamını kapsamaktadır. Yoğun
uyuşturucu madde akımının geçtiği bu rota üzerinde
teşkilatlanması bulunan PKK/KCK terör örgütü,
ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu
maddeleri bu güzergah üzerinden kolaylıkla
nakledilebilmektedir.

活动领域相同

Dünyanın en önemli
uyuşturucu madde ticareti
güzergahlarından birisi olan
“Balkan Rotası”nın tamamını
kapsamaktadır.

48

Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

目睹PKK/KCK恐怖组织结构，会发现其国外结构从
中东延伸到西欧国家。那么宽阔的领域包括了世界
最重要毒品交易路线之一整个“巴尔干路线”。毒
品密集流往的该路线上有组织机构的PKK/KCK恐怖
组织把生产或从产地获得的毒品通过该路线容易运
输。

YASADIŞI GÖÇ

非法移民

Birçok Batı Avrupa ülkesinde yaygın olarak bulunan

分散到不少西欧国家的该组织成员，代表组织工作

örgüt mensupları, örgüt adına çalışan dernekler ve bu

的各种协会和在这些国家难民营为首的秘密地点汇

ülkelerdeki mülteci kampları başta olmak üzere gizli

聚负责在街头巷尾零售运到该国的毒品。这样在街

buluşma yerlerinde bir araya gelerek, bu ülkelere

头巷尾销售毒品获取更多的收入。

nakledilen uyuşturucu maddelerin sokaklarda
perakende satışı için görevlendirilmektedir. Böylece

德国SAT-1电视在1993年01月06日在“24小时”节

uyuşturucuların sokak satışını da gerçekleştirerek

目中播放进行毒品交易的PKK/KCK恐怖组织同情者

önemli miktarlarda kazanç imkânı bulmaktadır.

库尔德裔的一个人制作的节目中说；”警方进行的
普通搜查中拘留了海洛因成瘾者的一名德国人和一

Alman SAT-1 televizyonunda 06.01.1993 tarihinde

名库尔德裔销售员、销售员身上出现了库尔德难民

yayınlanan “24 Saat” isimli uyuşturucu madde

宿舍的钥匙，警方曾经对该宿舍进行的搜查中捕获

ticareti yapan PKK/KCK terör örgütü sempatizanı

了毒品。这次的搜查中发现墙壁上悬挂PKK/KCK恐

Kürt kökenli bir şahısla yapılan progrda; “Polisin

怖组织和Abdullah ÖCALAN的海报、PKK从事海洛因

gerçekleştirdiği mutat aramalar sırasında, eroin

交易支援恐怖活动、为此目的把儿童加入销售毒品

bağımlısı bir Alman ile Kürt asıllı satıcının

队伍、因为对年龄到14岁的儿童不能实行制裁”.

tutuklandığı, satıcının üzerinden Kürt sığınmacıların
kaldığı bir lojmana ait anahtarlar çıktığı, bu
lojmanda daha önceden de uyuşturucu yakalandığı
belirtilerek, bu sefer yapılan aramada; odaların PKK/
KCK terör örgütü ve Abdullah ÖCALAN’ın afişleriyle
dolu olduğu belirtilerek, PKK’nın mücadelesini eroin
ticaretinden finanse ettiği, küçük yaşlardaki çocukları
bile uyuşturucu işine sokmaktan çekinmedikleri,
çünkü 14 yaşına kadar çocuklar için cezai yaptırımın
bulunmadığı” ifade edilmiştir.

UYUŞTURUCU TALEBİNDE
SÜREKLİLİK

毒品需求的连续性

Uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini

勾引PKK/KCK恐怖组织从事毒品生产和交易活动的

PKK/KCK terör örgütü adına cazip kılan bir diğer

另外一点是，在运输中捕获的毒品的损失在另外

husus ise bir sevkiyatta yakalanan uyuşturucu

一个运输中补偿。因需求毒品客户多数、容易换成

maddenin maddi kaybının başka sevkiyatlarla telafi

现金并通过欧洲国家网络得到毒品交易机遇的PKK/

edilebilir olmasıdır. Uyuşturucunun müşterisinin

KCK在另外一个运输中补偿被安全力量行动中捕获

çok olması, kolay nakite çevrilebilmesi ve Avrupa

导致的损失。

ülkelerindeki ağı sayesinde, rahatlıkla uyuşturucu
madde ticareti yapma imkânı bulan PKK/KCK terör
örgütü, kolluk birimleri tarafından gerçekleştirilen
yakalamalardaki zararını sonraki nakliyatlarda telafi
edebilmektedir.
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Ülkemizde

terörist

faaliyetler

içerisinde

yer

众所周知，因在我国从事恐怖活动而有逮捕令的恐

aldıklarından dolayı, aranır durumda iken, illegal

怖组织成员通过非法途径逃到国外之后、利用部分

yollardan yurtdışına çıkan ve gittikleri bazı Avrupa

欧洲国家法律不足建立组织对我国展开不利的宣传

ülkelerinin yasal boşluklarından yararlanmak suretiyle,

活动及为其内部组织提供物质资源进行毒品走私。

örgütlenme ve kadrolaşmalarını oluşturan bölücü
örgüt mensuplarının, Ülkemiz aleyhinde propaganda
faaliyetlerine

yöneldikleri,

içerisinde

faaliyet

gösterdikleri örgütlere maddi gelir temin etmek
amacıyla uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları
bilinmektedir.

PKK恐怖组织目前通过政治难民或非法入境人员掌
握欧洲毒品市场街头巷尾的销售。计划提高该市场
比率的PKK以各种手段威胁这些人（如向警察局检
举等威胁）并强迫为他们工作。
PKK/KCK恐怖组织在毒品交易的各个领域展开专业

PKK terör örgütü halen Avrupa ülkelerinde kendi

性的活动。

kontrolleri altında bulunan siyasi mülteciler veya

以专业性从事毒品生产和交易的PKK/KCK恐怖组

yasadışı yollardan bu ülkelere gelenler aracılığıyla

织；

Avrupa uyuşturucu pazarında sokak satıcılığını kontrol
etmektedir. Bu pazardaki payını artırma isteğinde olan
PKK’nın, kontrolü altında bulunanları çeşitli tehdit
unsurları (özellikle polise ihbar etme tehdidi) ile bu
alanda çalıştırmaya zorladığı raporlarda yer almaktadır.
PKK/KCK terör örgütü uyuşturucu madde ticaretinin
her alanında profesyonelce faaliyet göstermektedir.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile profesyonel
düzeyde uğraşan ve iç içe olan PKK/KCK terör örgütü;

1.
2.
3.
4.

Uyuşturucu Ekimi
种毒品，

Uyuşturucunun İmalatı ve Nakliyesi
毒品生产和运输，

Uyuşturucunun Dağıtımı ve Sokak Satışları
分发毒品和街头巷尾销售，,

Uyuşturucu Üreticisi ve Kaçakçılarından
Komisyon Alma
从毒品生产者和走私者获取佣金方面扮演积
极角色。

uyuşturucu madde ticaretinin her alanında profesyone
terör örgütü
这些过程由该组织成员亲自策划安排。在这个部分
ir 详细地说明，恐怖组织在这个领域的各种活动。
göstermekted
bizzat kendi örgüt elemanları tarafından organize
safhalarında aktif olarak rol almaktadır. BuPKK/KCK
safhalar
edilmekte ve yönetilmektedir. Bu bölümde örgütün

Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile profesyonel düzeyde uğraşan ve iç içe olan
bu faaliyetlerini;

bu alanlardaki faaliyetleri ayrıntılı olarak
ele
terör örgütü
alınacaktır.
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abcde-

Uyuşturucu ekimi,
Uyuşturucunun imalatı,
Uyuşturucunun nakliyesi,
Uyuşturucunun dağıtımı ve sokak satışları,
Uyuşturucu üreticisi ve kaçakçılarından komisyon alma,

U Y U Ş T U R U C U O LAY LA R I ( TO P LA M ) / 毒品事件（总额）
Olay/Operasyon Sayısı / 事件/行动数目
427
Şüpheli Sayısı / 嫌疑犯数目
1.376
ELE GEÇİRİLEN MALZEME / 捕获的毒物
MİKTAR / 数量
Esrar/Kg / 大麻/公斤
62.654
Eroin/ Kg / 海洛因/公斤
5.452
Afyon/ Kg / 鸦片/公斤
71,2
Bazmorfin/ Kg / 基吗啡/公斤
4314
Kokain/ Kg / 可卡因/公斤
952
Captagon/Adet / 芬乃他林/粒
800.000
Ecstasy/Adet / 迷幻药/粒
72.345
Asit Anhidrit / 酸硬石膏/公升
28.348
Metamfetamin/ Kg 中枢兴奋药/公斤
0,01
Kenevir Bitkisi/Adet / 大麻花/支
88.148.263

( 1980 - 2017 ) N A R KOT E RÖ R / ( 1980 - 2017 ) 毒品恐怖主义
U Y U Ş T U R U C U O LAY LA R I ( P K K ) / 毒品事件（PKK）
Olay/Operasyon Sayısı / 事件/行动数目
414
Şüpheli Sayısı / 嫌疑犯数目
1.325
ELE GEÇİRİLEN MALZEME / 捕获的毒物
MİKTAR / 数量
Esrar/Kg / 大麻/公斤
62.610
Eroin/ Kg / 海洛因/公斤
5.413
Afyon/ Kg / 鸦片/公斤
71
Bazmorfin/ Kg / 基吗啡/公斤
4314
Kokain/ Kg / 可卡因/公斤
9,4
Captagon/Adet / 芬乃他林/粒
0
Ecstasy/Adet / 迷幻药/粒
72.315
Asit Anhidrit / 酸硬石膏/公升
28.348
Metamfetamin/ Kg 中枢兴奋药/公斤
0
Kenevir Bitkisi/Adet / 大麻花/支
88.148.037

捕
获
有
关
恐
怖
组
织
成
员
和
毒
品
统
计

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGILI YAKALAMA İSTATISTIKLERI

( 1980 - 2017 ) N A R KOT E RÖ R / ( 1980 - 2017 ) 毒品恐怖主义

( 1980 - 2017 ) N A R KOT E RÖ R / ( 1980 - 2017 ) 毒品恐怖主义
UYUŞTURUCU OLAYLARI ( DHKP/C, TİKKO, VB.) / 毒品事件(DHKP/C, TİKKO, 等)
Olay/Operasyon Sayısı / 事件/行动数目
8
Şüpheli Sayısı / 嫌疑犯数目
33
ELE GEÇİRİLEN MALZEME / 捕获的毒物
MİKTAR / 数量
Esrar/Kg / 大麻/公斤
38,5
Eroin/ Kg / 海洛因/公斤
38,6
Kokain/ Kg / 可卡因/公斤
690

( 1980 - 2017 ) N A R KOT E RÖ R / ( 1980 - 2017 ) 毒品恐怖主义
U Y U Ş T U R U C U O LAY LA R I ( F E TÖ ) / 毒品事件（FETO）
Olay/Operasyon Sayısı / 事件/行动数目
5
Şüpheli Sayısı / 嫌疑犯数目
18
ELE GEÇİRİLEN MALZEME / 捕获的毒物
MİKTAR / 数量
Kokain/ Kg / 可卡因/公斤
252
Captagon/Adet / 芬乃他林/粒
800.000
Ecstasy/Adet / 迷幻药/粒
30
Metamfetamin/ 中枢兴奋药/公斤
0,01
Kenevir Bitkisi/Adet / 大麻花/支
252
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DIYARBAKIR/ LICE KIRSALINDAKI
KENEVIR TARLASI
在DIYARBAKIR/ LICE 农村的大麻田
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PKK/KCK’NIN
UYUŞTURUCU
KAÇAKÇILIĞINDAKİ

PKK/KCK 在毒品
走私扮演的角色

ROLÜ
Eldeki deliller, PKK/KCK’nın uyuşturucu madde
ticaretinin tüm aşamalarında rol aldığını ortaya
koymaktadır. Bunlar ise şunlardır;
手中的证据已证明PKK/KCK在毒品交易的所有过程
扮演角色。其如下；

1.
2.
3.
4.

Uyuşturucu Ekimi
种毒品，

Uyuşturucunun İmalatı ve Nakliyesi
毒品生产和运输，

Uyuşturucunun Dağıtımı ve Sokak Satışları
分发毒品和街头巷尾销售，

Uyuşturucu Üreticisi ve Kaçakçılarından
Komisyon Alma
从毒品生产者和走私者获取佣金。
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PKK/KCK

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN

UYUŞTURUCU
EKIMINDEKI ROLÜ

PKK/KCK 恐怖组织
种毒品扮演的角色

Örgüt, yasadışı kenevir ekimini, bu alanın en kazançlı

恐怖组织在毒品领域把非法种大麻视为利润最高的

yöntemi olarak görmektedir. Bilhassa Doğu ve

方法。特别是在东和东南安纳托利亚农村从大麻花

Güneydoğu Anadolu kırsalında kenevirden elde ettiği

制成的大麻交易获得最大收入的该组织、除亲自控

esrar ticaretinden büyük gelir elde eden örgüt, bu

制一切过程之外、还呼吁村民种或鼓励种大麻花并

süreci bizzat organize etmenin yanı sıra köylülere

从生产的大麻获取佣金。

ve bölge insanına kenevir ektirmekte veya kenevir
ekimine teşvik etmekte, üretilen esrardan komisyon
almaktadır.
Bizatihi içerisinde yer aldığı esrar imal ve ticaretinin

除自己生产和交易之外，还从村民生产获取50%的分
配。该组织年收入达到了5亿美元。
近年发动重要行动的一部分如下；

tamamından, bölge halkının üretim faaliyetinden ise
% 50 oranında pay aldığı tespit edilmiştir. Örgütün
bu alanda yılda 500 milyon dolar gelir sağladığı
değerlendirilmektedir.
Son yıllarda gerçekleştirilen önemli operasyonlardan
bazıları ise;

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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YER

: Diyarbakır/Lice

TARİH

: 2014

PKK/KCK terör örgütü tarafından kenevir ekim
ve üretimi yapılan bölgede gerçekleştirilen
operasyonda;
•

4.700 kg toz esrar ile

•

1 uzun namlulu silah ele geçirilmiştir.

Operasyon esnasında, uyuşturucuyu korumaya
çalışan teröristler ile yaşanan çatışmada bir
güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Yaşanan çatışmanın
ardından teröristler, arazi ve hava koşullarının
olumsuzluğundan istifade ederek kaçmışlardır.

地点：Diyarbakır/Lice
日期：2014
在PKK/KCK恐怖组织种大麻花和产地发动的行动
捕获；
• 4.700公斤粉大麻,
•

一把长枪。

行动中坚持保护毒品的恐怖分子们发生的冲突
中一名安全人员受伤。冲突之后恐怖分子们因
农田和恶略气候条件趁机逃跑。
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BAYRAK-14 ŞEHİT
JANDARMA TEĞMEN
ABDÜLSELAM ÖZATAK
OPERASYONU
YER

: DİYARBAKIR/LİCE

TARİH

: 2016

国旗-14 烈士宪兵中尉
ABDÜLSELAM ÖZATAK
行动
地点：DİYARBAKIR/LİCE
日期：2016

22 Haziran-3 Temmuz 2016 tarihleri arasında PKK/

2016年06月22日-07月03日我国安全力量为打击PKK/

KCK terör örgütünün Lice-Hazro-Kocaköy kırsalında

KCK恐怖组织在Lice-Hazro-Kocaköy 农村的毒品活

yürüttüğü uyuşturucu faaliyetlerini sonlandırmak
üzere güvenlik güçlerimiz tarafından icra edilen

动发动的烈士宪兵中尉 ABDÜLSELAM ÖZATAK 行动中

Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam

捕获14名恐怖分子，其中6人死亡。在该行动中3名

ÖZATAK Operasyonu neticesinde 6’sı ölü olmak üzere
14 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonda 3

士兵壮烈牺牲。

askerimiz ise şehit olmuştur.

行动中捕获；

Operasyon kapasmında;

• 6790万根大麻花，

•

67,9 milyon kök kenevir bitkisi,

• 17, 4 吨大麻植物，

•

17, 4 ton esrar maddesi,

•

19 adet uzun namlulu silah,

•

6 adet tabanca,

•

Bombalı eylemlerde kullanılmak amacıyla çalınan
veya gasp edilen 3‘ü kamuya ait olmak üzere 22

•

• 19把长枪，
• 6支手枪，
• 为炸弹袭击盗窃的或抢劫的22辆车，其中3辆属于

araç,

公共机构，

43 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir.

•43支手制爆炸物。

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 4 Milyar
TL olduğu tespit edilmiştir.

捕获毒品市场价值为40亿里拉。
毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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YER

: Diyarbakır/Lice

TARİH

: 2016

PKK/KCK terör örgütü tarafından ekim ve üretimi
yapılan bölgede yapılan aramada;

地点 : DİYARBAKIR
日期 : 2016
在PKK/KCK恐怖组织种植和产地进行的搜查中
捕获；

2.2 ton esrar maddesi,
10.000 kök kenevir bitkisi,
8 adet ruhsatsız tabanca,
50 adet fişek ve

5

çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş,
örgüt
üyesi
tutuklanmıştır.

2.2 吨大麻植物，
10.000 根大麻花，
8 支没有执照的手枪，
50 颗子弹和不少组织性材料，

5

名组织成员。
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PKK/KCK

PKK/KCK恐怖组织

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU İMALAT

在毒品生产和运输

扮演的角色

VE NAKLIYESINDEKI

ROLÜ
Terör örgütü PKK/KCK bir dönem Lübnan’ın Bekaa

恐怖组织PKK/KCK 一个时期在黎巴嫩贝卡谷地营地

Vadisinde bulunan kamp bölgelerinde (Baelbek ve

(Baelbek ve Hermen) 种大麻和鸦片而在实验室生

Hermen) kenevir ve haşhaş ekimi yaparak kurduğu

产毒品。现在在伊拉克北部营地和接近我国边界的

laboratuvarlarda

乡村生产毒品而送到最终市场。非常重视把加工的

uyuşturucu

imal

etmekteydi.

Şimdiler de ise Kuzey Irak kamplarında ve ülkemiz

阿富汗鸦片制成的海洛因推销到欧洲市场。

sınırına yakın sınır ülke köylerinde uyuşturucu imal

1998年逮捕的该组织所谓的高干之一Şemdin SAKIK

ederek nihai pazara sunmaktadır. Bilhassa Afgan

在供词中讲述了PKK/KCK的毒品勾结。SAKIK在口供

afyonunu işleyerek elde ettiği eroinin Avrupa

的一部分简略援引ÖCALAN的话说；“掌握组织并不

pazarında arzına büyük önem vermektedir.

容易，没有毒品收入如何养护怎麽多人”。

Nitekim 1998 yılında yakalanan örgütün sözde ileri

安全力量自1980年迄今对6家不同毒品制造厂发动

gelen yöneticilerinden Şemdin SAKIK, PKK/KCK’nın

行动并没收了不少的生产材料和毒品。

uyuşturucu ile olan ilişkisine dair önemli bilgiler
aktarmıştır. SAKIK ifadesinin bir bölümünde özetle,
ÖCALAN’ın kendisine ‘‘örgütü ayakta tutmak kolay
değil, uyuşturucu geliri olmazsa bu kadar insanı nasıl
doyuracağız’’ dediğini itiraf etmiştir.
Güvenlik güçlerimiz tarafından örgütün 1980
yılından günümüze 6 ayrı uyuşturucu imalathanesi
ele geçirilmiş, çok sayıda imal malzemesi ve
uyuşturucuya el konulmuştur.

39
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NİRVANA

NİRVANA

OPERASYONU

行动

YER

: ADANA

地点: ADANA

TARİH

: 2008

日期 : 23.01.2008

Adana merkezli yürütülen soruşturma kapsamında,

Adana 为中心执行的调查范围内对生产海洛因并

eroin imal ederek Avrupa pazarına nakleden PKK/

运往欧洲市场的PKK/KCK成员发动的行动中捕获

KCK üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda;

了；

•

757 kg eroin maddesi ele geçirilmiş,

• 757公斤海洛因物质，

•

Uyuşturucu faaliyetini PKK/KCK adına yürüten

• 代表PKK/KCK从事活动的44人。

44 şahıs yakalanmıştır.

已被确定恐怖组织成员在电话中把数字做密码，

Terör örgütü üyelerinin; telefon görüşmelerinde

连贯性排数字会出现“库尔德斯坦”单词。

rakamları şifreledikleri, ardışık şekilde sıralanan
rakamların ise ‘KURDISTAN’’ kelimesine karşılık
geldiği tespit edilmiştir.

YER

: Hakkari/Yüksekova

地点 : Hakkari/Yüksekova

TARİH

: 2002

日期 : 2002

Yüksekova’ya bağlı Sarıtaş mezrasında uyuşturucu

对属于Yüksekova 的 Sarıtaş 村生产毒品的住宅

imal edilen bir ikamette yapılan aramada;

进行的搜查捕获了；

• 52 kg 360 gr eroin maddesi ile

•

• Çok sayıda imal malzemesi ele geçirilmiştir.

• 不少生产材料。

Sanıkların PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet

已确定嫌疑犯为PKK/KCK恐怖组织从事活动。

gösterdiği tespit edilmiştir.
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52公斤360克海洛因物质，

Kısmetim-1 Gemisi

OPERASYONU
YER

: Mersin/Akdeniz Uluslararası Suları

TARİH

: 1992

Pakistan’dan yüklediği çok miktarda uyuşturucu taşıyan
Türk Bandıralı “KISMETİM 1” isimli gemiye Akdeniz’de
uluslararası sularda müdahale edilmek istenmiş, ancak
gemi mürettebat tarafından batırılmıştır. Sanıklardan
K.D ifadesinde;

我的心-1船只行动

Kısmetim 1 yük gemisinin özel bölmelerinde 3100

地点 : Mersin/地中海国际海域

kg eroin maddesi bulunduğunu ve bunun büyük bir

日期: 1992

kısmının PKK/KCK Terör örgütüne ait olduğunu” ifade
etmiştir.
Alınan ifadeler ve istihbarat raporları, gemideki eroinin
büyük bir kısmının PKK terör örgütüne ait olduğunu
doğrulamıştır.

在地中海国际海域准备对从巴基斯坦装大量毒品并
悬挂土耳其国旗的我的心-1号船只发动军事行动、
但船只被船员沉没。嫌疑犯K.D在供词中宣称；
我的心-1号船只特殊部门隐藏3100公斤海洛因物
质，其中大部分是属于PKK/KCK恐怖组织的。
供词和收集的情报报告已证实在该艘船上海洛因的
大部分属于PKK恐怖组织。

YER

: İstanbul/Büyükçekmece

TARİH

: 1999

Büyükçekmece ilçesi Gürpınar beldesinde imalathane
olarak kullanılan ikamette ve araçta yapılan arama
neticesinde;
• 4.535 gr eroin,
• 225 kg aseton,
• 437 kg asit,
• 20 litre hidroklorik asit,

地点: İstanbul （伊斯坦布尔）/Büyükçekmece
日期 : 1999
在Büyükçekmece县Gürpınar 区当制造厂使用的
住宅和车辆发动的搜查结果捕获；
• 4.535克海洛因，

• 320 kg karbonat maddesi ele geçirilmiştir.

• 225公斤指甲膏清洗剂，

Sanıkların PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet

• 437公斤硫酸，

gösterdiği tespit edilmiştir.

• 20公升盐酸，
• 20公斤碳酸酯材料。
已确定嫌疑犯为PKK/KCK恐怖组织从事活动。
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PKK/KCK

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU
DAĞITIM VE SOKAK
SATIŞINDAKI ROLÜ
PKK/KCK terör örgütü gerek ülkemizde gerekse

PKK/KCK恐怖组织无论是在我国无论是在国外与从

yurtdışında

uyuşturucu

事毒品活动的组织保持密切的勾结。特别是，库尔

organizasyonları ile yakın ilişki içerisindedir.

德裔安排策划的民族，地理，社会和文化性活动巩

Özellikle Kürt kökenli organizasyonlarla olan etnik,

固两个组织建立的勾结。

faaliyet

gösteren

coğrafi, sosyolojik ve kültürel yakınlık her iki tür
örgütlenmenin ilişkilenmesini sağlamıştır.
62

PKK/KCK恐怖组织
分发毒品和街头巷尾
销售扮演的角色
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YER

: DİYARBAKIR

地点 : DİYARBAKIR

TARİH

: 2015

日期 : 2015

Sokakta satmak üzere temin edilen uyuşturucuyu

正在在街头巷尾为销售运输毒品的车辆发动的行

nakleden

动中捕获；

araca

yönelik

gerçekleştirilen

operasyonda;

• 1700克海洛因物质，

•

1 kg 700 gr eroin maddesi ile

•

2 adet tabanca ele geçirilmiştir.

• 2支手枪。
在行动中发生的冲突中逮捕了5名PKK/KCK恐怖组

Operasyon esnasında yaşanan çatışmada, PKK/

织成员其中1人丧生，2人受伤。一名安全人员受

KCK Terör Örgütü üyesi bir şahıs ölü olarak ele

重伤。

geçirilmiş, 2’si yaralı olmak üzere 5 örgüt elemanı
ise yakalanmıştır. Bir güvenlik görevlimiz ise ağır
yaralanmıştır.

YER

: ADANA

地点 : ADANA

TARİH

: 2016

日期 : 2016

Adana

ilinde

2016

yılında

bir

ikamette

2016年在Adana省对一栋住宅发动行动中捕获；

gerçekleştirilen operasyonda ;

• 586克大麻，

•

586 gr esrar

• 1支没有执照的手枪，

•

1 Adet Ruhsatsız Tabanca

• 1件伪造身份证。

•

1 Adet Sahte Kimlik ele geçirilmiştir.

嫌疑犯是；

Şüphelilerin;
•

PKK/KCK üyesi olduğu,

•

Adana’da meydana gelen iki ayrı el yapımı
patlayıcı olayını gerçekleştirdikleri,

•

• PKK/KCK成员，
• 承担在Adana 发动的2起手制爆炸物爆炸事件，
• 以确定嫌疑犯策划2016年对Adana检察院巡逻车
发动的炸弹袭击事件。

Son olarak 2016 yılında Adana Cumhuriyet
Başsavcılığının keşif aracına düzenlenen bombalı
saldırı olayını planladıkları tespit edilmiştir.
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BARIKAT/ÇUKUR EYLEMLERI

路障和挖掘沟行动

YER

: DİYARBAKIR

地点 : DİYARBAKIR

TARİH

: 2015-2016

日期 : 2015-2016

PKK/KCK

terör

barikatların

örgütü

kaldırılması,

üyelerince
yollara

kurulan

tuzaklanan

安全力量维护老百姓生命和财产安全，为清理PKK/
KCK恐怖组织成员设置的路障、埋伏的手制爆炸物

el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi

发动的共同行动中、已确定不同组织的34名成员同

ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin

时从事毒品交易活动。

sağlanması

amacıyla

güvenlik

güçlerince

gerçekleştirilen müşterek operasyonlarda, bu

在这些行动中捕获；

eylemleri gerçekleştiren 34 ayrı örgüt üyesinin

• 50公斤大麻，

aynı zamanda uyuşturucu ticareti faaliyetinde

64

bulunduğu tespit edilmiştir.

• 3克海洛因，

Bu operasyonlarda;

• 2克可卡因，

•

50 kg esrar,

• 5784粒迷幻药。

•

3 gr eroin,

•

2 gr kokain,

•

5784 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir.

Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

PKK/KCK TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN
UYUŞTURUCU
ÜRETİCİ VE
KAÇAKÇILARINDAN
KOMİSYON
VE HARAÇ ALMASI
Örgütün haraç toplama faaliyetinin başında, ülkemiz
doğu sınırından uyuşturucu tacirleri tarafından
getirilen uyuşturucudan kilo başına belirlenen
fiyatlarda vergi adı altında haraç alması ve uyuşturucu
madde ticareti yapan şahıslardan tehdit, şantaj ve

PKK/KCK恐怖组织从毒品
生产者和走私者获取佣金
与敲诈勒索

silahlı zor kullanma ve rehin alma yoluyla para alması
gelmektedir.
Güvenlik

恐怖组织对从我国东部边界贩毒者运来的毒品以公

güçlerimizin

gerçekleştirdiği

birçok

operasyon ve istihbarat raporları, örgütün bilhassa

斤价格税收名义进行勒索并通过威胁、敲诈、武力
和绑架途径强迫贩毒者付款。

uyuşturucunun Kuzey Irak sınırlarından geçişi ve

我国安全力量发动的行动和情报报告显示，恐怖组

Avrupa’daki

织尤其是毒品过境伊拉克北部与欧洲的毒品活动获

uyuşturucu

faaliyetleri

üzerinden

komisyon aldığını göstermektedir.
Nitekim

EUROPOL’ün

2013

Terörizm

取佣金。
Durumu

欧洲刑警组织（EUROPOL）在2013发布的恐怖主义

ve Trend Raporu’da yer alan ifade şu şekildedir;

情况与趋势报告中声称；“土耳其调查报告显示

“Türk soruşturma raporları PKK/KCK’nın, terörist

PKK/KCK为支援恐怖分子活动获取融资加入毒品走

faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu

私。PKK/KCK从过境土耳其边界的贩毒者以收税名义

kaçakçılığına dâhil olduğunu göstermektedir. PKK/

获取融资。此外，PKK/KCK把毒品经土耳其运往欧盟

KCK Türk sınırını geçen uyuşturucu kaçakçılarından

与在欧盟分发与销售的每一个阶段获取利润。相对

aldığı vergiler aracılığıyla para toplamaktadır. Ayrıca

的向贩毒者建议确保安全和为纠纷找PKK协调。”

PKK/KCK’nın, uyuşturucuların Türkiye’ye üzerinden
nakliyatı, AB’ye ulaştırılması ve AB’de dağıtımı ve
satışının her aşamasında kârlardan pay almaktadır.
Buna karşılık olarak kaçakçılara genellikle PKK’dan
koruma ve anlaşmazlıklar için arabuluculuk teklif
edilmektedir.”

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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YER

: İSTANBUL

地点: İSTANBUL

TARİH

: 1996

日期: 1996

Gerçekleştirilen operasyonda;

发动的行动中捕获；

•

750 kg bazmorfin,

• 750公斤基吗啡，

•

2000 gr ele geçirilmiştir.

Sanıkların uyuşturucu faaliyetleri karşılığında PKK/
KCK terör örgütüne pay verdikleri tespit edilmiştir.
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• 200克海洛因。
已确定，嫌疑犯为毒品交易向PKK/KCK恐怖组织
提供利润。

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN
AVRUPA’DAKİ UYUŞTURUCU
FAALİYETLERİ
PKK/KCK terör örgütü uyuşturucu faaliyetlerine
tacir ve üreticilerden komisyon alarak başlamış olsa
da son zamanlarda uyuşturucunun Avrupa sokak
piyasasını kontrol etmeye kadar ilerlemiştir. PKK/
KCK Avrupa’da uyuşturucu maddenin dağıtımını
bizzat

organize

etmekte

ve

yönetmektedir.

Uyuşturucu fiyatlarındaki yüksek kâr oranları
örgütün sokak dağıtımına yönelmesinin en önemli
nedenidir. Bu durum birçok uluslararası raporda yer

PKK/KCK恐怖组织
在欧洲的毒品活动
从贩毒者和生产者获取佣金开始毒品活动的PKK/
KCK恐怖组织，后来逐渐地控制欧洲的街头巷尾市
场。PKK/KCK在欧洲亲自承担和指挥毒品的分发。
毒品价格的高利润使该组织引入街头巷尾的重要原

almıştır.

因之一。不少国际报告已证实这个情况。

1970’li yıllardan itibaren Kürt diasporası Avrupa’da

自1970年代起库尔德移民社群在欧洲遍布广泛的领

geniş bir alana yayılmıştır. Örgüt, Türkiye ve
Avrupa’nın genelinde üslenme fırsatı bulmuş olsa
da terör eylemlerini Türkiye’nin doğu ve güneydoğu
bölgelerinde yürütmüştür. PKK/KCK ‘nın geniş
alanlara yayılımı örgütün terör kampanyasının
yanı sıra diğer kriminal faaliyetlerine de avantaj

域。虽然，该组织有机会在土耳其和欧洲设立基
地，但在土耳其东部和东南部地区指挥恐怖袭击行
动。PKK/KCK 遍布广泛领域除恐怖宣传活动之外，
还对其犯罪活动也带来利益。该组织成员间存在的
层次结构以高效的处理通信网络和快递系统、其他
毒品组织由于害怕和担忧避免和该组织竞争，这局

sağlamaktadır. Örgüt üyeleri arasında hiyerarşik

势对PKK/KCK在分发毒品提供了适当的活动场面。

bir yapının bulunması, iletişim ağı ve kurye

PKK/KCK恐怖组织在欧洲国家顺利的执行，在南美

sisteminin verimli bir şekilde işlemesi, uyuşturucu

洲毒品企业联合采用的分发方法。南美企业联合使

organizasyonlarının

tedirginlikten

用屏幕公司和受薪经销商分发毒品之际，PKK/KCK

dolayı örgütle rekabetten çekinmesi, PKK/KCK’ya

恐怖组织运用政治性目的的协会和未泄露的激进分

uyuşturucu dağıtımında uygun bir atmosfer

子。

korku

ve

sağlamaktadır.
Güney Amerika’daki
dağıtımında

uyuşturucu

uyguladığı

kartellerinin

yöntemleri,

PKK/

KCK terör örgütü Avrupa ülkelerinde rahatlıkla
uygulamaktadır. Güney Amerika’daki kartellerin
kullandıkları paravan şirketleri ile maaşlı dağıtım
elemanlarının yerine, PKK/KCK terör örgütü siyasi
amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış militanlarını
kullanmaktadır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK

67

YER

: ALMANYA

TARİH

:-

Almanya’da günümüze kadar tarihleri arasında
PKK-KCK terör örgütü bağlantılı 54 olayda 179
Şahıs yakalanmıştır. Bu olaylarda yüklü miktarlarda
uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
YER

: ALMANYA

TARİH

: 07.09.1999

07.09.1999 tarihinde Almanya’da Hamburg ve
Hannover’de gerçekleştirilen yaklaşık 700 polisin
katıldığı

operasyonlar

sonrasında

Hannover

Emniyet Müdürü Hans Dieter KLOŞA Almanya’nın
yüksek tirajlı ciddi dergileri arasında yer alan
FOCUS dergisine verdiği demeçte;

地点：德国

“PKK’nın organize suç şebekeleri ile ilişkisi

日期 : -

olduğu uzun zamandan beri tahmin ediliyordu.

在德国迄今为止与PKK/KCK恐怖组织有勾结的54起

Ancak geçen hafta çökertilen bir uyuşturucu

事件中逮捕179人并捕获大量毒品物质。

şebekesiyle bu durum ilk kez ortaya çıktı.
Şebekenin faaliyetlerinden haberi olan PKK’nın
elde edilen paranın önemli bir bölümünü aldığını
belirledik. Hannover ve Hamburg’ta örgütlenen ve
tüm Almanya’ya eroin dağıtan şebekenin, dokuz
aydan beri PKK’ya haftada 1 Milyon Mark aktardığı
vurgulandı. Tamamı Bingöl doğumlu vatandaşlardan

地点：德国

oluşan çetenin uyuşturucu kaçakçılığından yılda

日期：1999年09月07日

250 Milyon Mark gelir elde ettiği ve bu geliri
kendilerine ait çok sayıdaki işyerinde akladıkları
anlaşıldı. Şebekenin eroin ticaretinden elde edilen
paraların bir bölümü ile de Hannover’in Hinden
semtinde konut ve arsa aldığı ortaya çıktı” şeklinde
açıklamalarda bulunmuştur.

1999年09月07日在德国汉堡和汉诺威城大约700
名警察联合发动行动之后，汉诺威警察局局长
Hans Dieter KLOŞA对德国畅销率最高的焦点杂
志发表的谈话中声称：“长期以来猜测PKK与犯
罪组织间的勾结。但上周随着毒品网络的崩溃出
现在眼前。已获悉毒品收入的大部分流入PKK。
把汉诺威和汉堡作为基地而向全德国分发海洛因
的毒品网络9个月来每周向PKK拨款1百万马克。
大部分由Bingöl出生的成员组成的毒品走私团伙
年收入达到2亿5千万马克。他们在自己的不少工
作场所洗钱。毒品网络从海洛因交易获得的资金
之一部分在汉诺威城Hinden购房屋和土地”。
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YER

: ALMANYA

地点：德国

TARİH

: 23.06.1998

日期：1998年06月23日

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında
ifadesi alınan H. Ç isimli PKK/KCK üyesi ifadesinde
özetle örgüt adına Avrupa’nın çeşitli kentlerinde

针对该组织进行的侦查中名为H. Ç的PKK/KCK成员
在供词中声称；他在欧洲各城市为组织销售毒品。

uyuşturucu satışı yaptığını itiraf etmiştir.
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ÜLKE İÇİ KONTROLLÜ TESLİMAT
VAN/ALMANYA
YER

: TÜRKİYE/ALMANYA

TARİH

: 13.01.2017

Van ilinden kargo yöntemiyle İzmir’e gönderilmek
istenen pakette uyuşturucu bulunduğunun tespit
edilmesi üzerine tüm unsurların deşifresi amacıyla
ülke içi kontrollü teslimat kararı alınarak kargo
paketinin doğal hareketliliği izlenmeye başlan-

国内控制下呈递VAN/德国

mıştır. Paketin İzmir’de alıcısı tarafından teslim
alınarak bir depoya götürüldüğünün anlaşılması

地点：土耳其/德国

üzerine operasyon kararı alınmıştır. Gerçekleştirilen

日期：2017年01月13日

operasyonda, depoda bulunan Almanya plakalı tıra
yüklenmek üzere;

从Van省通过快递方式送往 İzmir的包裹发现毒品之
后，为揭破其他因素作出国内控制下呈递决定开始

•

50 kg afyon sakızı,

•

PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel
doküman ele geçirilmiştir.

追踪包裹。包裹在İzmir被收件人接纳带到仓库之后
发动了行动。对在仓库等待装货的德国车牌货柜车
发动的行动中捕获；
• 50公斤鸦片胶，
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• PKK/KCK恐怖组织的许多政治性资料。

göndereceği tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştır.

逮捕把毒品和组织性资料送往德国的3名嫌疑犯。

Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

DİĞER
ÜLKELER

其他国家

PKK/KCK terör örgütünün başta Avrupa ülkeleri

PKK/KCK恐怖组织以欧洲国家为首全世界不少国家进

olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak

行毒品交易存在许多例子。在国际报告与毒品一并

uyuşturucu simsarlığı yaptığını gösteren birçok örnek

排名的这个组织；

mevcuttur. Uluslararası raporlarda gösterildiği üzere
uyuşturucu ile adı yan yana rahatlıkla anılabilecek
olan bu örgütün;

在1987-2008年间澳大利，保加利亚、丹麦、法国、
荷兰、英国、瑞士、瑞典、意大利、加拿大、摩尔
多瓦、挪威、葡萄牙波兰、斯洛文亚、叙利亚、委

1987-2008 yılları arasında Avusturya, Bulgaristan,

内瑞拉、希腊和在前南斯拉夫国家对38起事件发动

Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre,

的行动中捕获109名PKK/KCK恐怖组织成员、871公斤

İtalya, Kanada, Moldova, Norveç, Portekiz, Polonya,

海洛因，3.5公斤可卡因和1万粒安非他明。

Slovenya,

Suriye,

Venezuella,

Yunanistan

ve

dağılmadan önce Yugoslavya ülkelerinde toplam 38
olayda PKK-KCK terör örgütüne üye 109 şahıs ile
birlikte 871 Kg eroin, 3,5 kg kokain ve tablet halde
10.000 adet Amfetamin ele geçirilmiştir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK

71

ULUSLARARASI
RAPORLARDA
NARKOTERÖR
03/13/2002 tarihinde ABD Dışişleri
Bakanlığı tarafından Senatonun
alt komisyonuna sunulmak üzere
hazırlanan dosyanın Avrupa
bölümünün alt kısmında PKK
etnik Kürt örgütünün uyuşturucu
trafiğinde yer aldığı, hücresel
olarak Eroin trafiğini desteklediği
belirtilmiştir.

国际报告中的毒品
恐怖
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）就全球性毒
品市场发布的世界毒品2007年报告中指出；全世界

Küresel uyuşturucu piyasasına ilişkin yapılan en

的毒品交易已达到3200亿美元，其中犯罪组织和恐

kayda değer tahminlerden birisine Birleşmiş Milletler

怖组织融资占多数。

Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından çıkarılan
Dünya Uyuşturucu Raporlarında yer verilmiş olup,

2002年03月13日美国国务院送交参议院初级委员会

2007 yılı Raporunda; Dünya genelindeki uyuşturucu

起草的文件之欧洲部分提到了PKK库尔德民族组织毒

ticareti piyasasının 320 Milyar Dolar olduğuna, bunun

品交易和支持海洛因交易。

organize suç ve terörist organizasyonların finansal
kaynağının büyük bir kısmını oluşturduğuna dikkat
çekilmiştir.

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2008年发
布的“世界毒品报告”中声称；应从更广泛的观点
对控制毒品与犯罪组织、贪污和恐怖主义等概念关

03/13/2002 tarihinde ABD Dışişleri Bakanlığı

系进行讨论，毒品收入使贪污便利并以支援恐怖袭

tarafından Senatonun alt komisyonuna sunulmak

击作为资源使用。

üzere hazırlanan dosyanın Avrupa bölümünün alt
kısmında PKK etnik Kürt örgütünün uyuşturucu
trafiğinde yer aldığı, hücresel olarak Eroin trafiğini
desteklediği belirtilmiştir.
UNODC tarafından 2008 yılında yayımlanan “Dünya
Uyuşturucu Raporu”nda; uyuşturucu kontrolünün,
organize suçlar, yolsuzluk ve terörizm gibi kavramlarla
ilişkisinin daha geniş bir perspektifte ele alınması
gerektiği, uyuşturucudan elde edilen gelirin yolsuzluğu
kolaylaştırdığı ve terör eylemlerinin finansmanında
kaynak olarak kullanıldığı ifade edilmiştir.
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2002年03月13日美国国务院送交参议院初级
委员会起草的文件之欧洲部分提到了PKK库
尔德民族组织毒品交易和支持海洛因交易。

20 Temmuz 2008 tarihinde DEA’nın Operasyonel Birim

2008年07月20日禁药取缔机构（DEA）行动组组长

Şef’i Micheal Braun tarafından yapılan açıklamalarda

Micheal Braun 在发表的声明中表示；非法组织PKK

yasadışı örgüt olan PKK’nın diğer uluslararası suçlar

如其他国际犯罪一样加入了毒品犯罪。

gibi uyuşturucu trafiği suçunun da içinde olduğu
belirtilmiştir .

财政部发布2009年报告之后，Benjamin Freedman
和

Matthew Levitt 撰写的文章中提到PKK的历史、

Hazine Bakanlığı’nın yapmış olduğu 2009 yılındaki

使用不同名称摆脱肮脏的过去、伊朗PEJAK（库尔德

açıklamadan sonra Benjamin Freedman ve  Matthew

自由生活党）被PKK控制说；PKK/Kongra-Gel（PKK/

Levitt tarafından kaleme alınan yazıda, PKK’nın kısaca

库尔德斯坦人民大会）在毒品交易中把PKK把未加工

tarihinden, farklı isimlerle kirli geçmişinden kurtulma

处理的吗啡经伊朗，阿富汗、巴基斯坦三角运往土

mücadelesinden, İran PEJAK’ının PKK kontrolü

耳其实验室制成海洛因销售到欧洲。对PKK南塞浦路

altında olmasından bahsedilirken, PKK/Kongra-Gel

斯头目和2名组织成员的可疑汽车辆发动的搜查捕获

uyuşturucu trafiği başlığı altında aşağıdaki tespitlerde

10公斤海洛因，长枪和组织性资料。后来该组织头

bulunulmuştur. PKK işlenmemiş

目带着组织性资料，不少犯罪因素和22万5千美元逃

morfini

İran,

Afganistan, Pakistan üçgeninden getirerek Türkiye
toprakları üzerindeki laboratuvarlarında eroin’e
dönüştürerek Avrupa’ya satışa sunduğu, PKK Güney
Kıbrıs lideri ve 2 örgüt üyesinin tespitiyle birlikte
şüpheli aracın incelenmesi sonucu 10 kg eroin, uzun

往希腊。
该文章继续说；PKK和毒品勾结并不是新的，根据国
际刑警（INTERPOL）报告；PKK在1992和1994年间在
欧洲毒品市场控制60和70%之际，在2005控制欧洲毒

namlulu silah ve örgütsel dökümanlar bulunduğu

品市场的80%。

daha sonrasında örgüt liderinin örgütsel dökümanlar,

欧洲刑警组织（EUROPOL）在2011年发布的“恐怖主

çok sayıda suç unsurları ve 225,000 dolar örgüt

义情况与趋势报告”中声称；PKK/KCK和LTTE斯里兰

parası ile Yunanistan’a kaçtığından bahsedilmiştir.

卡泰米尔独立猛虎解放组织等分裂恐怖组织为获得

Aynı yazının devamında ise PKK’nın uyuşturucu

融资从事毒品和贩卖人口。库尔德移民社群定居的

bağlantısının yeni olmadığı, İNTERPOL raporlarına
göre 1992 ve 1994 arasında Avrupa uyuşturucu

不少欧盟国家对PKK/KCK恐怖组织组织性犯罪活动和
（特别是毒品交易）融资进行斗争。

pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde
olduğu, 2005 yılında ise Avrupa pazarına gelen
uyuşturucunun

yüzde

80’inde

PKK

kontrolü

bulunduğu vurgulanmıştır.
EUROPOL tarafından 2011 yılında yayımlanan
“Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trend Raporu”nda;
PKK/KCK ve LTTE gibi ayrılıkçı terör örgütlerinin
finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan
kaçakçılığı suçlarıyla uğraştığı, Kürt diasporasının
yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesinin, PKK/
KCK terör örgütünün organize suç faaliyetlerinden
(özellikle uyuşturucu ticaretinden) finansmanına
karşı mücadele ettiği belirtilmiştir.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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Aynı Raporda; PKK/KCK terör örgütünün üyelerinden

该报告又指出；PKK/KCK恐怖组织以“捐款”和“会

“bağış” ve “üyelik ücreti” adı altında para topladığı,

员费”名义从成员募集资金，但实际上敲诈勒索和

ancak bunun gerçekte haraç ve yasadışı vergi toplama

非法纳税，PKK/KCK恐怖组织除这些勒索之外、还积

olduğu, organize haraç kampanyalarına ek olarak,

极参与洗钱、非法毒品交易和贩卖人口与欧盟内外

PKK/KCK terör örgütünün karapara aklama, yasa dışı

的非法移民活动。2010年3月份在比利时，法国、荷

uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı ile Avrupa

兰与土耳其对PKK/KCK恐怖组织同时发动行动之外，

Birliği içerisinde ve dışında yasadışı göç suçlarına

还在意大利、罗马尼亚和斯洛伐克对PKK/KCK恐怖组

aktif olarak karıştığını gösteren bulguların mevcut

展开侦查，以募集新成员、融资、后勤支援、宣传

olduğu, Mart 2010’da Belçika, Fransa, Hollanda ve

和训练营为由对PKK/KCK恐怖组展开搜查行动。

Türkiye’de PKK/KCK terör örgütüne karşı eş zamanlı ve
ortak bir operasyon düzenlendiği, PKK/KCK hakkında
İtalya, Romanya ve Slovakya’da da soruşturmalar
yürütüldüğü, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerine
karşı yürütülen bu soruşturmaların örgüte eleman
kazandırma, finansman, lojistik destek, propaganda
ve eğitim kamplarına yönelik olarak düzenlendiği
bilgileri yer almıştır.
UNODC tarafından 2012 yılında yayımlanan “Dünya
Uyuşturucu Raporu”nda; Balkan Rotası’nın bazı
bölgelerinde, organize suçların işlendiği yerler ile
terörizm faaliyetlerinin yaşandığı yerlerin örtüştüğü,
bu duruma örnek olarak bilgilere göre İran’dan ve
Irak’tan Türkiye’ye gelen uyuşturucu sevkiyatlarını
PKK/KCK’nın vergilendirdiği, PKK/KCK’nın ayrıca
Avrupa’daki Kürt eroin tacirlerinden vergi topladığı,
NATO istihbarat analistlerine göre PKK/KCK’nın
sadece eroin ticaretinden 50 Milyon Dolardan 100
Milyon Dolara kadar gelir elde ettiği, PKK/KCK’nın
bu ticarete dahil olmasının, 2008’de bazı üyelerinin
Avrupa’da eroin ticareti suçundan tutuklanmasıyla
daha da gözler önüne serildiği yer almıştır.
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联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2012年发
布的“世界毒品报告”指出；在巴尔干路线部分地
区侵犯组织性犯罪地方与发生恐怖主义活动地点相
交，对这个情况可举例从伊朗和伊拉克运往土耳其
的毒品中PKK/KCK征税，PKK/KCK从欧洲的库尔德海
洛因贩毒者收税，根据北约（NATO）情报分析PKK/
KCK的海洛因收入从5千万增加到1亿，在

2008年部

分成员在欧洲从事海洛因交易被捕是把PKK/KCK参加
交易事实摆在眼前。

NATO’nun 2007 tarihli Takviyeli Ekonomik Komite
toplantısındaki
endüstrisinin

raporunda;
PKK/KCK’nın

‘‘yasadışı

narkotik

en

kriminal

karlı

faaliyeti olduğu, Pakistan’daki uyuşturucunun ham
üretiminden, Irak’ta

damıtılmasına, sokaklarda

pazarlanmasından PKK/KCK tarafından sürülmemiş
uyuşturucunun Avrupa’da vergilendirilmesine kadar,
örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığı’’
ifade edilmiştir.
EUROPOL tarafından 2013 yılında yayımlanan
“Terörizm Durumu ve Trend Raporu”nda; Türk
soruşturma

raporlarının

PKK/KCK’nın,

terörist

faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu
ticaretine dâhil olduğunu gösterdiği, PKK/KCK’nın
Türk sınırını geçen uyuşturucu tacirlerinden aldığı
vergiler aracılığıyla para topladığı, ayrıca PKK/
KCK’nın, uyuşturucuların Türkiye üzerinden nakliyatı,
AB’ye ulaştırılması, AB’de dağıtımı ve satışının her

北约（NATO）在2007年的增强经济委员会会议发表
的报告中指出；“非法毒品行业是PKK/KCK最收益的
犯罪活动，在巴基斯坦生产，在伊拉克蒸馏，在街
头巷尾出售和PKK/KCK从尚未入境欧洲的毒品收税就
显示恐怖组织参加毒品交易的每一个阶段。

aşamasındaki kârlardan pay aldığı, buna karşılık

欧洲刑警组织（EUROPOL）在2013年发布的“恐怖主

olarak uyuşturucu tacirlerine genellikle PKK’dan

义情况与趋势报告”中声称；土耳其调查报告已显

koruma ve anlaşmazlıklar için arabuluculuk teklif

示PKK/KCK为支持恐怖活动从事毒品交易，PKK/KCK

edildiği bilgilerine yer verilmiştir.

从过境土耳其边界的贩毒者以税收名义募集资金，

UNODC tarafından 2015 yılında yayımlanan “Dünya
Uyuşturucu Raporu”nda; uyuşturucu ticaretinin temel
bir unsurunu oluşturduğu organize suçlarla terörizm

此外PKK/KCK把毒品从土耳其运往欧盟，在欧盟分发
和销售的每一个阶段获得利益，相对的向贩毒者提
供保护和建议纠纷找PKK协调。

arasındaki ilişkinin temel bir tehdit oluşturduğu,

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在2015年发

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin organize

布的“世界毒品报告”指出；毒品交易中有组织犯

suçlar

finanse

罪与恐怖主义间的勾结就形成基本威胁。联合国安

edilmesinin önlenmesine yönelik çabaların artırılması

理会发出了，遏制对有组织犯罪和毒品恐怖主义融

yönünde çağrı yaptığı belirtilmiştir.

资加强努力的呼吁。

ve

uyuşturucudan

terörizmin

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK
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EUROPOL ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu

欧洲刑警组织（EUROPOL）和欧洲监督毒品和毒品上

Bağımlılığı İzleme Merkezi koordinesinde 2016

瘾者中心协调在2016发布的“欧洲毒品市场报告”

yılında çıkarılan “Avrupa Uyuşturucu Pazarları

中指出；2013年欧盟毒品市场价值为240亿欧元，其

Raporu”nda; 2013 yılında Avrupa Birliği’ndeki toplam

中38%为大麻（93亿欧元），28%为海洛因（68亿欧

uyuşturucu pazarı değerinin en az 24 Milyar Avro

元），24%为可卡因（57亿欧元），8%为ATS（安非

olduğu, bu pazarın %38’ini esrar (9,3 Milyar Avro),

他命等兴奋剂）（18亿欧元）和3%为迷幻药（7亿欧

%28’ini eroin (6,8 Milyar Avro), %24’ünü kokain

元）。报告又指出；恐怖组织把毒品生产和交易以

(5,7 Milyar Avro), %8’ini ATS’ler (amfetamin tipi

支援恐怖主义和其他犯罪活动目的运用并组织性犯

uyarıcılar) (1,8 Milyar Avro) ve %3’ünü ecstasynin

罪组织参与在国际领域从事活动的毒品犯罪和恐怖

(0,7 Milyar Avro) oluşturduğu ifade edilmektedir.

分子行动。此外，在欧洲大部分分成小团伙进行恐

Aynı Raporda; uyuşturucu imal ve ticaretinin maddi

怖活动，这些团伙通过毒品交易从事恐怖活动。

kaynak oluşturmak amacıyla terörizm ve diğer suç
aktivitelerini finanse etmek için kullanıldığı ve
uluslararası alanda faaliyet gösteren organize suç
örgütlerinin uyuşturucu suçlarına müdahil olduğu
ve terörist aktivitelere dahil oldukları, ayrıca Avrupa
genelinde terörist faaliyetlerin gittikçe daha küçük
parçalara bölünmüş olan hücrelerce gerçekleştirildiği,
bu hücrelerin faaliyetlerini uyuşturucu ticareti ile
sağladığı hususlarına dikkat çekilmektedir.
İki ünlü Amerikalı terör uzmanı tarafından kaleme
alınan Amerikan ve Türk terör uzmanlarının görüşlerine
de yer verildiği ‘‘THE PKK’’ adlı kitapta PKK’nın
narkotikten elde ettiği yıllık gelirin 500 milyon euro
ile 2,5 milyar dolar arasında değiştiği vurgulanmıştır.
Aynı kitapta eski bir Alman Başsavcısının ifadesinden
yola çıkarak, Avrupa’da yakalanan uyuşturucunun
%80’inde PKK/KCK bağlantısı olduğu ve bu paranın
çoğunluğu ile silah alındığından söz edilmektedir.
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著名的两名美国恐怖专家援引美国和土耳其恐怖专
家看法撰写的“THE

PKK”书中强调；PKK从毒品获

得的年收入为5-25亿美元。这本书援引前德国检察
官的话说；欧洲捕获的毒品80%与PKK/KCK有勾结，
大部分融资用来购买武器。

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Raporu (INCSR)
2016 sayısında ise Afganistan’dan Türkiye’ye uzanan
uyuşturucu trafiğinde pek çok Kürt ve İranlının
yakalandığı, Bunların PKK/KCK’ye destek verdikleri.
2015 yılında da pek çok Türk şehrinde ve Avrupa’da
uyuşturucu kaçakçısı bu örgüt üyelerine operasyonlar
düzenlendiği belirtilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı
sitesinde

yer

alan

metinlerde

PKK/KCK’nın

Afganistan’dan Türkiye’ye eroin trafiğini yönlendirdiği
ve bunların genellikle Kürt ve İranlılar olduğu ve
ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2012 yılında PKK
destekçilerinin Moldova ve Romanya’da uyuşturucu

国际麻醉品控制报告（INCSR）在2016期刊声称；从

trafiği bağlamında yasa kapsamına alındıkları

阿富汗延伸到土耳其的毒品交易中不少支持PKK/KCK

belirtilmiştir.

的库尔德和伊朗人被捕。2015年在土耳其不少城市
和欧洲对毒品走私组织成员发动了行动。

Terör uzmanları Yvon Dandurand ve Vivienne
Chin tarafından Nisan 2004’te Birleşmiş Milletler

美国国务院网页刊登的文件中声称；PKK/KCK指挥阿

Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Kanada Dışişleri

富汗到土耳其的海洛因交易、大部分是库尔德和伊

Bakanlığına sunulan ‘‘Terörizm ile Diğer Suç Türleri

朗人。此外，美国财政部声称；2012年PKK支持者在

Arasındaki Bağlantılar’’ raporunda şu ifadelere yer

摩尔多瓦和罗马尼亚因毒品交易被拘留。

verilmiştir; ‘‘Yapılan araştırmalara göre, PKK/KCK ve
kürt grupları arasındaki işbirliği Sicilya mafya aileleri
arasındaki işbirliğine benziyor. PKK uyuşturucu
ticaretinin, üretiminden piyasaya satışına kadar her
aşamasında yer alan çok katmanlı bir organizasyon
gibi çalışıyor.

恐怖专家Yvon Dandurand 和 Vivienne Chin在2004年
04月送交

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）

与加拿大外交部的“恐怖主义与其他犯罪组织间的
勾结”报告中声称；据调查结果PKK/KCK与库尔德团
体间的合作就如西西里亚黑社会间的合作。PKK在毒
品交易从生产到销售的每一个阶段如多层的一个组

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali

织一样工作。

Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Ekim 2015 de

反洗钱的金融行动特别小组在2015年10月发布报告

yayımlanan raporun 18. sayfasında PKK’nın tıpkı
Taliban gibi yasadışı uyuşturucu trafiğinden gelir
elde ettiği, uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa

的第18页中说；PKK如塔利班一样从非法毒品交易收
入，毒品经土耳其运往欧洲市场纳税。

pazarına ulaştırılmasından vergi aldığı belirtilmiştir.
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BM Uyuşturucu Kontrol Progrı çerçevesinde, 29

联合国监督毒品计划范围内1998年06月29日-07月03

Haziran-03 Temmuz 1998 tarihleri arasında Beyrut’ta

日汇聚于贝鲁特的“ 中近东的非法毒品交易和关系

toplanan “Orta ve Yakın Doğu’da Yasadışı Uyuşturucu

问题初级委员会”在最终报告中对毒品和恐怖组织

Ticareti ve Bağlantılı Sorunlar Alt Komisyonu”nun

举PKK例子说；该组织与其他越界的极端犯罪团伙间

nihai raporunda, PKK, narko-terör örgütlerine örnek

有密切的毒品交易勾结。

olarak gösterilmiş, anılan örgüt ile diğer sınır-aşırı
suç grupları arasında uyuşturucu trafiğinde açık
bağlantılar olduğu belirtilmiştir.

称；PKK为支持恐怖活动从事海洛因生产和走私活
动。美国国务院在1998年发布的报告中强调；PKK除

ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları’nın 1995 ve

从毒品交易收益之外，还对毒品运往欧洲与销售上

1996 yılında yayımladıkları raporlarında; PKK’nın

直接扮演角色。

terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin
üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelenmektedir.
Yine ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1998 raporunda,
uyuşturucu ticaretinden PKK’nın sadece pay almadığı,
söz konusu uyuşturucunun Avrupa’ya taşınmasında
ve

pazarlanmasında

da

doğrudan

rol

aldığı

vurgulanmaktadır.
Paris Kriminoloji Enstitüsünün 1996 yılında hazırladığı
“Tamil Eylam Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi
Partisi” adlı raporda, terör örgütü PKK’nın Avrupa
genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığı işlerini
nasıl organize ettiğini elde edilen maddi delillere ve
istihbari kaynaklara göre ortaya koymaktadır.
Der Spiegel Dergisi, Aralık 1995 tarihli sayısında
bölücü PKK terör örgütünün “Almanya’da 8-12 yaş
arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırarak
bu paraları yine onlar aracılığıyla örgüte aktardığını”
vurgulamıştır.
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美国司法部和国务院在1995和1996发布的报告中声
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巴黎犯罪学会在1996年的“斯里兰卡泰米尔伊拉姆
独立猛虎解放组织与库尔德斯坦工人党”报告，根
据获取的物质证据和情报把PKK在欧洲如何组织毒品
的运输和走私活动的事实摆在眼前。
德国明镜周刊1995年12月期刊中声称；分裂PKK恐怖
组织“在德国利用年龄为8-12岁儿童在街头巷尾销
售毒品并通过他们把募集融资转交组织。”

SONUÇ
Ülkemizde ve dünyada yürütülen soruşturmalar;
terör örgütlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığının

结论

her safhasında (imalat/aracılık/satış v.b.) yer alarak
finansal kaynak sağladıklarını ortaya koymuştur.
Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren PKK-KCK, ASALA,
DHKP/C, TKP/ML ve FETÖ terör örgütlerinin de
uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı, uluslararası
raporların yanı sıra Türkiye’de gerçekleştirilen
suçüstü

operasyonlarından, uyuşturucu

madde

operasyonlarında yakalanan şahıs ifadelerinden, terör
örgütleri ile bağlantılı suç kayıtlarından, örgüt ve
hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden
ve dokümanlardaki uyuşturucu alışveriş kayıtlarından
anlaşılmaktadır.

我国和世界执行的侦查已证明，恐怖组织参加毒品
走私的每一个阶段（生产/中介/销售等）获取融
资。反土耳其展开活动的PKK-KCK, ASALA, DHKP/C,
TKP/ML和FETO恐怖组织从事的毒品走私除国际报
告之外，还有土耳其发动的行动中逮捕成员的供
词，与恐怖组织有勾结的犯罪记录，组织和小区房
子捕获的毒品和资料的毒品交易记录可以得知。
2002和2017年间发动的寻常行动中把PKK/KCK恐怖
组织继续进行毒品走私并把该领域视为重要融资来

Ülkemizde ve dünyada yürütülen
soruşturmalar; terör örgütlerinin
uyuşturucu madde kaçakçılığının
her safhasında (imalat/aracılık/
satış v.b.) yer alarak finansal
kaynak sağladıklarını ortaya
koymuştur.

源的事实摆在眼前。

我国和世界执行的侦查已证明，恐怖组织参
加毒品走私的每一个阶段（生产/中介/销售
等）获取融资。

2002 ve 2017 yılları arasında yapılan güncel
operasyonlar da PKK-KCK terör örgütünün, uyuşturucu
kaçakçılığı yapmaya devam ettiğini ve bu alanı
önemli bir finans kaynağı olarak gördüğünü ortaya
konmaktadır.
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Ülkemizde gerçekleştirilen bu operasyonlarda uyuşturucu ve terör
ilişkisinin somut verilerle ortaya konması noktasında büyük bir
hassasiyet ve gayret gözetilmektedir. Bu kriterler ise şu şekilde
sıralanmaktadır;
•

Operasyonel çalışmalar,

•

Örgüt mensuplarının ifadeleri,

•

Örgüt sığınak ve hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu ve
dokümanlar,

•

İstihbarat raporları,

•

Uluslararası kuruluşlar ve Kanun uygulayıcı birimler tarafından
hazırlanan raporlar, ve analizler,

•

Açık kaynaklar.

Terör-uyuşturucu bağlantısı incelenirken unutulmaması gereken
bir husus ise; hiçbir şekilde uyuşturucu faaliyetlerine karışmadığını
belirten bir örgütün sempatizan ve teröristlerinin son derece yoğun bir
şekilde uyuşturucu olaylarıyla ilgilerinin tespit edilmesi, bunların kişisel
faaliyetlerin çok ilerisinde olduğudur. Terör örgütleri uyuşturucunun
ticareti ve üretimi için örgüt üyelerine etki alanı yaratmakta, karşılığında
finansal getiriler elde etmektedir. Diğer bir deyişle, bu şahıslar

我国非常重视依据发动行动对毒品和恐怖勾结提供具体数据。我们的
依据是；
•

操作性的工作，

•

组织成员的供词，

•

在组织居所和小区房子捕获的毒品和资料，

•

情报报告，

•

国际组织和执法单位的报告与分析，

•

开放的资料。

在研究恐怖与毒品勾结不应忘记的一点是，要确定自称没有参加任何
毒品活动的一个组织的同情者和恐怖分子们对毒品的关心、这些远远
超过他们个人活动。恐怖组织为毒品交易和生产对组织成员制造影响
领域而获取财务回报。
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örgüt tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığına

换句话说；组织指示和任命这些人从事毒品走私。

yönlendirilip görevlendirilmektedirler. Zira hiçbir

因为，组织成员因层次结构未取得高干同意不能采

örgüt üyesinin, hiyerarşik yapıları gereği örgüt üst

取任何行动。

düzey yönetiminin bilgisi olmadan, tasvip edilmeyen
faaliyetler içerisinde bulunması mümkün değildir.

特别是，部分欧盟国家都明明知道PKK/KCK从事的
毒品活动而仍然坚持该组织是一个政治性结构并与

Özellikle bazı AB ülkelerince PKK/KCK’nın uyuşturucu

其建立关系、进行对话。侵犯人类的毒品和恐怖罪

faaliyetleri bilinmesine rağmen bu örgütün siyasi bir

犯斗争是应列入每个国家的斗争领域。

yapılanma olduğu öne sürülerek örgütün unsurlarıyla
ilişki ve diyalog kurulmaktadır. Oysaki, insanlığa
karşı işlenen uyuşturucu ve terör suçları her ülkenin
öncelikli mücadele alanlarından olmalıdır.
Bilhassa

PKK/KCK

terör

örgütü,

uyuşturucu

kaçakçılığında önemli bir yere sahip olan Balkan
Rotasının Türkiye üzerinden geçmesinden dolayı;

众所周知，PKK/KCK恐怖组织的毒品走私处于重要
地位的巴尔干路线过境土耳其。
该组织通过这个路线上的毒品组织形成各种犯罪网
络来从他们身上获取佣金和亲自指挥毒品走私得到
收入。PKK/KCK恐怖组织的毒品走私团伙从中东延
伸到欧洲。以下的欧洲毒品报告就可显示出土耳其
为遏制毒品交易全心全力展开的努力奋斗。

Bu güzergahta yer alan uyuşturucu örgütleri ile
çeşitli suç ağları oluşturarak gerek onlardan komisyon
alma yolu ile gerekse uyuşturucu kaçakçılığını
bizzat yürüterek gelir elde etmektedir. PKK/KCK
terör

örgütünün

uyuşturucu

kaçakçılığındaki

bu yapılanması Ortadoğu’dan Avrupa’ya kadar
uzanmaktadır. Türkiye bu trafiğin önlenmesi amacıyla
büyük bir çaba ve özveri göstermektedir. Nitekim,
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2016 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre 28 Avrupa

根据2016年欧洲毒品报告；28个欧盟国家和挪威捕

Birliği Üyesi Ülke ve Norveç tarafından toplam 8.9

获8.9吨海洛因之际，土耳其单独捕获了12.7吨海洛

ton eroin ele geçirilirken, sadece Türkiye tarafından

因。土耳其所捕获的海洛因数量比欧盟国家捕获的

12, 7 ton eroin ele geçirilmiştir. Türkiye tarafından ele

海洛因数量多1.5倍。

geçirilen eroin miktarı Avrupa genelinde ele geçirilen
eroin miktarının yaklaşık 1.5 katıdır.
Unutulmamalıdır ki, PKK/KCK; AB Ülkeleri için en
tehlikeli uyuşturucu olarak kabul gören ve 2016
yılında AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin
%82’sine neden olan opioidlerin kaçakçılığını
koordine eden en büyük terör örgütüdür.
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应别忘记，PKK/KCK是协调对欧盟国家形成最危险毒
品和在2016年控制的欧盟国家因毒品导致82%死亡率
阿片走私的最大恐怖组织。

Dünya ülkeleri için büyük bir tehdit unsuru olan

对世界各国形成重大危险因素的恐怖主义，随着技术的

terörizm, gelişen teknolojik imkânlarla birlikte varlığını

不断发展、它的存在变得越来越令人沮丧。与恐怖主义

giderek can yakıcı bir şekilde hissettirmiştir. Terörizm

斗争同时需要切断其财经来源。许多犯罪种类为恐怖袭

olgusuyla mücadele aynı zamanda bu fiilleri işlenebilir

击获得融资运用毒品、毒品生产和交易犯罪在这笔收入

kılan mali kaynakların kurutulmasıyla mümkündür.

中占很大的地位。毒品是一个社会，心里和国际性的问

Birçok suç türü terör eylemlerine gelir sağlamak için

题。使用民主国家的社会和政治权利的PKK恐怖组织以

kullanılırken, uyuşturucu imal ve ticareti suçları da

民间机构，基金和协会名义建立组织。该组织把毒品交

bu gelir kalemleri arasında büyük bir yer tutmaktadır.

易当工具使用。

Uyuşturucu sosyal, psikolojik ve uluslararası bir
konudur. PKK terör örgütü demokratik ülkelerde sosyal
ve siyasal hakları kullanarak sivil toplum kuruluşu,
vakıf ve dernek olarak örgütlenmektedir. Bu örgütlenme
uyuşturucu trafiğinde bir araç olarak kullanılmaktadır.

Birçok suç türü terör
eylemlerine gelir sağlamak
için kullanılırken,
uyuşturucu imal ve ticareti
suçları da bu gelir kalemleri
arasında büyük bir yer
tutmaktadır.

Demokratik hakları kullanarak, içtimai hayatı zehirleyen
bu tür uluslararası terör örgütler ile mücadelenin yolu
beynelmilel raporlara riayet etmektir. Globalleşme ile
ülke sınırlarının ortadan kalktığı dünyanın küçük bir
köye döndüğü kabul edilmektedir. Her bireyin bir
dünya kadar değerli olduğu bir ortamda, uyuşturucu

许多犯罪种类为恐怖袭击获得融资运用毒品、
毒品生产和交易犯罪在这笔收入中占很大的
地位。

通过民主权利伤害生活的类似这种国际恐怖组织斗争、
需要遵守国际报告。众所周知，随着宇宙化国家边界消
失而世界已变成一个村庄。每个人如世界一样珍贵的环
境里，一个人被毒品沼泽捆住以巨大的损失评估时、对
利用民主和社会生活弱点的这种组织不应赋予继续生存
的机会。
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bataklığına kaptırılacak tek bir insanın bile büyük bir kayıp olacağı
değerlendirildiğinde; demokrasinin ve toplumsal hayatın zaaflarını kullanan
bu tür örgütlere imkân tanınmamalıdır. Zira kimsenin sözde özgürlük adına
yaptığı terör, madde bağımlığı ile yitip giden bir gençlik demek değildir.
Tüm insanlığı tehdit eden uyuşturucu ile mücadele hem toplumsal sağlık
ve huzurun devamlılığı için hem de güven içinde yaşayacak nesiller için
büyük önem taşımaktadır.

任何人为所谓的自由所做的恐怖，并不能意味着只失去一个药物依赖的
青年。为健康社会和安宁及安全生活的持续与威胁全体人类的毒品斗争
对世世代代而言意义极为重要。
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UYUŞTURUCU
VE TERÖR

毒品与恐怖是
不可分离的一体

AYRILMAZ BİR
BÜTÜNDÜR
Bu itibarla bu iki kavramın birleştiği noktada

处于这两个概念汇聚地点的与毒品恐怖主义斗争取

yer alan narkoterörizm ile mücadelenin başarıya

得成功和切断恐怖组织收入资源、需要全世界各国

ulaşması ve terör örgütlerinin gelir kaynaklarının

应付诸实施国际公法规则、强化国际合作和应诚挚

kurutulması için uluslararası hukuk normlarının tüm

的遵守如联合国等国际组织通过的各种决定。

dünya ülkelerince uygulanabilir olması, uluslararası
işbirliğinin güçlendirilmesi ve Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası kuruluşlar tarafından alınan kararlar
doğrultusunda

samimiyetle

hareket

edilmesi

gerekmektedir.

各国应把已成为全球性问题反恐斗争已列入首要的
议程。恐怖组织的生存和活动依靠融资，反恐怖融
资是反恐斗争不可缺少的一个因素而出现在眼前。
因此，以恐怖组织得不到融资支持为目的，在反恐
怖融资范围内采取的措施将成为为强化反恐斗争迈

Küresel bir boyut kazanan terörle mücadele, ülkelerin
öncelikli gündemleri arasında yer almaktadır. Terör
örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin kaynak teminine
bağlı olduğu göz önüne alındığında, terörün
finansmanı ile mücadele terörle mücadelenin

出的一个最重要步伐。
为切断融资来源结束恐怖，除在组织间增加协调工
作与合作之外，还需要与恐怖和恐怖融资斗争的所
有单位取得最终有效结果展开工作极为重要。

vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu sebeple, terör örgütlerinin finansal olarak
destek görmesini engellemek amacıyla terörün
finansmanıyla mücadele kapsamında alınacak
tedbirler, terörle mücadeleyi güçlendirmek için atılan
en önemli adımlardan biri olacaktır.
Finans

kaynaklarının

kurutularak

terörün

sonlandırılması için kurumlararası koordineli çalışma
ve işbirliğinin artırılmasının yanı sıra, terör ve terörün
finansmanıyla mücadele eden tüm birimlerin etkin
ve sonuç odaklı çalışmaları büyük önem taşımaktadır.

毒品恐怖主义斗争和麻醉药品与PKK/KCK

85

Bu çerçevede, terörün finansmanına ilişkin kaynakların

在这个范围内为确定恐怖融资来源，需要各国和

belirlenmesi, ülkeler ve kurumlar arası adli, idari

各机构间进行司法、行政和情报交换，提高证明

ve istihbari bilgi paylaşımının sağlanması, suçun

犯罪过程的效率、加强国际斗争合作、分析和评

delillendirilmesi, sürecinde etkinliğin sağlanması

估反恐怖融资的措施、展开追踪工作，增加防备

uluslararası

措施或助其通过。

mücadele

konusunda

işbirliğinin

geliştirilmesi, terörün finansmanıyla mücadeleye
ilişkin uygulama etkinliğinin değerlendirilmesi ve
takibine yönelik çalışmalarda bulunulması, önleyici
tedbirlerin geliştirilmesi veya alınmasının sağlanması
ve farkındalık oluşturulması gerekmektedir.
İnsanlık için yapılabilecek en anlamlı mücadele
terörizmin ve uyuşturucu terörünün yer küremizden
silinmesidir.
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Narkoterörizm ile Mücadele Uyuşturucu ve PKK/KCK

为人类要作出最有意义斗争工作是，从我们地球
销毁恐怖主义和毒品恐怖。

www.icisleri.gov.tr

