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Bu raporun içinde, Güneydoğu Avrupa (GDA), Arnavutluk, Bosna 

Hersek (BH), Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey 

Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistanı 

kapsayacak şekilde kullanılır. Batı Balkanlar (BB) alt bölgesi 

Arnavutluk, BH, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan 

oluşur.

Kosova’ya yapılan tüm atıflar, BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 (1999)  

sayılı kararı  ve Uluslararası Adalet Mahkemesinin Kosova’nın 

bağımsızlık ilanına ilişkin Danışma Görüşü (2010) çerçevesinde 

anlaşılmalıdır.

Bu raporun içeriği, Siracusa Uluslararası Ceza Adelet ve Insan Haklari 

Enstitüsü’nün (Siracusa Enstitüsü) veya diğer katkıda bulunanların 

görüşlerini veya politikalarını yansıtmayabilir ve herhangi bir onay 

anlamına gelmez. 

Bu raporun içeriklerinin hazırlanması ve sunumu, Siracusa 

Enstitüsü’nün herhangi bir ülkenin, bölgenin veya şehrin, onlarin 

görevlilerinin veya sınırlarının yasal statüsü hakkında herhangi bir 

görüş ifade ettiği anlamına gelmez.

Bu raporla ilgili yorumlar memnuniyetle karşılanır ve şu adrese 

gönderilebilir:

Siracusa Institute

Via Logoteta 27

Siracusa 96100

Italy

publications@siracusainstitute.org

KASIM 2020

Siracusa Enstitüsü

Siracusa Uluslararası Ceza Adalet ve 
İnsan Hakları Enstitüsü İtalya’nın Sicilya 
bölgesinde bulunan bağımsız bir hukuk 
merkezidir. Birleşmiş Milletler (BM) 
danışma statüsüne sahiptir ve BM Suç 
Önleme ve Ceza Adalet Program 
Ağı’nın bir üyesi olarak hizmet verir.

1972’de kurulan Siracusa Enstitüsü’nün vizyonu iki yönlüdür: 

hukukun üstünlüğü yoluyla insan haklarının korunması ve 

barış ve güvenliği etkileyen ciddi suçlarda cezasızlığın sona 

erdirilmesi. Uluslararası hukuk, standartlar ve iyi uygulama-

lardan hareketle  Enstitü ceza adalet ve kanun uygulama 

aktörlerinin, giderek karmaşıklaşan suç ve güvenlik tehditle-

riyle karşı karşıya kaldıklarındaki dayanıklıklarını artırmaya 

kararlıdır. Ana çalışmalarımız, ulusal ceza adaletsistemlerine 

teknik yardım sağlamak, ön saflardaki uygulayıcılara ve yeni 

nesil hukuk uzmanlarına eğitim ve öğretim sağlamak ve 

kurumlar, sektörler ve sınırlar arasında stratejik diyaloğu 

sağlamaktır. Enstitü ayrıca organize suç gruplarına ve 

şebekelerine karşı verilen küresel mücadelelerdeki boşlukları 

ve zayıflıkları gidermek için en yeni araştırma ve analizleri 

gerçekleştirmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda Enstitü, küresel ve uluslararası ceza 

hukuku ile ilgili dönüm noktası niteliğindeki Avrupa Birliği 

(AB) ve uluslararası yasal araçlarının hazırlanmasına ve 

müzakerelerine katkıda bulunmuştur. Bunların arasında ilk 

taslağı Siracusa’da ayrıntılı olarak hazırlanmış olan Uluslara-

rası Ceza Mahkemesinin kuruluş tüzüğünü, ve BM’nin 

işkence ve uluslararası organize suça karşı sözleşmeleri 

bulunmaktadır. Daha yakın zamanlarda, sahte ilaçların 

yasadışı ticaretini önlemek için yasaların hazırlanması 

sürecinde Frankofon Afrika ülkelerine yardım yapılmıştır. 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) komutanlarını 

şeriat ve uluslararası insancıl hukuk arasındaki ilişki konu-

sunda eğittik, BM’yi ve eski Yugoslavya, Libya ve Afganistan 

ile bağlantılı diğer resmi soruşturmaları destekledik ve vahşet 

suçlarına ilişkin hem ulusal hem de uluslararası soruşturmalar 

için yönergeleri çizdik.1 Enstitü ayrıca İtalya ve İran arasında 

insan hakları diyaloğunu tesis etti ve uluslararası ceza adaleti 

ve Arap dünyasında insan haklarıyla ilgili önde gelen 

metinlere katkıda bulundu. Güneydoğu Avrupa’daki dene-

yimlerimizin üzerine katarak, hükümetler ve şirketler için yasa 

dışı ticarete karşı uluslararası yönergeleri tamamlıyoruz.2

Siracusa Enstitüsü yaklaşık 50 yıllık çalışmalarıyla, başta 

Avrupa ve Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere 

kendisini hükümetler, sivil toplum ve özel sektörler için 

güvenilir bir ortak olarak konumlandırmıştır. Enstitü’ün 

dinamik suç şebekelerine karşı mücadelesi devam etemekte-

dir: yakında çıkacak bir politika belgesi, organize suçun her 

ülkenin altyapısına oluşturduğu tehdidi değerlendirecektir.

www.siracusainstitute.org
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Sunuş

Siracusa Uluslararası Ceza Adalet ve 
İnsan Hakları Enstitüsü adına 
Güneydoğu Avrupa’da (GDA) yasadışı 
ticarete karşı mücadeleye yapılan bu 
katkıyı sunmaktan onur duyuyorum. 
Uygulama Açığının Kapatılması, bölge 
genelinde üç yıllık bir projeden doğdu: 
GDA’da Yasadışı Ticaretle Mücadelenin 
Güçlendirilmesi (SEE-IMPACT).

Eylül 2017’de başlatılan SEE-IMPACT kapsamında, ülke 

düzeyinde araştırma ve bölgesel analiziler,  analitik bulguları-

mıza dayanan yenilikçi eğitimler ve  500’den fazla lider, politika 

yapıcı  ve uygulayıcı ile etkileşimlerin yanısıra , ulusal ve 

bölgesel seviyelerde stratejik diyaloglar gerçekleştirildi. 

Siracusa’daki hukuk/politika ve lojistik ekiplerimiz, Güneydoğu 

Avrupa bölgesinden yüksek motivasyonlu uzmanların desteği 

ile, cevapları kolay olmayan sorular sormaktan çekinmedi. 

Yaratıcı bir şekilde düşündüler ve bir düzine yargı bölgesindeki 

ulusal kurumsal ortakları dinlediler ve onlarla aynı hedef 

doğrultusunda fikirler ve deneyimler paylaştılar: yasadışı 

ticaret ve ilgili suçlarla yüzleşmek gibi günlük ve kıskanılmaya-

cak görevleri sürecince ceza adalet sistemi  ve kanun uygulayı-

cılarının karşılaştığı en kritik zorluklardan bazılarının üstesin-

den gelmek için yeni yollar ve çözümler bulmak.

1999 yılından bu yana, Siracusa Enstitüsü, genel olarak ceza 

adalet topluluğuna fayda sağlayan birkaç yenilikçi, etkili teknik 

yardım projesini tasarladı ve gerçekleştirdi ve bu projeler BB 

gölgesindeki en erken faaliyetlerimizdi. Bu gelenek doğrultu-

sunda, SEE-IMPACT hem bölgesel ölçeği hem de konusu 

bakımından iddialıydı. Bir bakıma yasadışı ticaret fırtınanın 

gözüdür, yani suç ve güvenlik tehditlerinin kesiştiği yerdir.

Ve yasadışı ticaretele mücadele, ülkelerin siloları yıkmaları ve 

cesur yeni tüm-Devlet yaklaşımlarını teşvik etmeleri için acil 

ihtiyacı en iyi somutlaştıran alandır.

Yasadışı ticaret, bölgenin çok ötesine uzanan bir tehdittir. 

Hepimiz için bir tehdittir. Bu, hiçbir ceza adaletorganının, 

Hükümetin veya ülkenin tek başına başarılı olamayacağı 

anlamına gelir. Gerçek başarılar, ancak aynı bölgedeki 

ortakların ve onların uluslararası müttefiklerinin ortak eylemiyle 

elde edilecektir. Bu nedenle, SEE-IMPACT uluslararası 

kuruluşlardan uzmanların yanı sıra Güneydoğu Avrupa’daki 

hükümet liderleri ve kanun uygulayıcılar ve ceza adaleti 

görevlilerinin, fark yaratmayı amaçlayan ve işbirliğine dayalı bir 

proje etrafında bir araya geldiğini gördü.

Bu rapor, Enstitünün GDA ülkelerine olan bağlılığını yansıt-

maktadır. Aynı zamanda bölgede yasadışı ticaret üzerine 

sektörler arası ilk çalışmadır ve bu olguyla mücadelede ceza 

adalet sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin bölge çapında bir 

resmini çizen ilk çalışmadır. Belki daha da önemlisi, daha etkili 

eylem ve işbirliği potansiyelini ortaya çıkararak için rapor ileriye 

dönük bir yol önermektedir. Uygulama Açığının Kapatılması 

aynı zamanda Enstitünün uluslararası organize suçla mücade-

lede örnek teşkil edebilecek kapsayıcı bir Avrupa’ya olan 

taahhüdünü yansıtır.

Bölge içindeki ve dışındaki ortak kurumlarımıza kararlı 

destekleri için teşekkür ederim. Özellikle Güneydoğu Avrupa 

Kanun Uygulama Merkezi (GDAKUM) müdürü Snejana 

Maleeva, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyon-

larının büyükelçileri ve personeline ve Güneydoğu Avrupa’daki 

AB delegasyonlarına ve Europol’den Alfredo Nunzi’ye Howard 

Pugh’a ve Simone di Meo’ya minnettarım. Ayrıca, 2018’de 

Enstitünün üst düzey bölgesel diyaloğuna katkıda bulunan 

Interpol, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Europol ve 

GDAKUM’un yöneticilerine teşekkür ediyorum. 

Siracusa Enstitüsü’ndeki ekibim adına, GDA’daki Hükümetlere 

ve kamu otoritelerine, bu projenin başarısına katkıları için en 

derin şükranlarımı sunuyorum. Enstitü, 21. Yüzyılda ilerlediği-

miz yolda, halihazırda elde edilen ilerlemeyi pekiştirmek ve 

güçlendirmek, kalan uygulama ve yaptırım boşluklarını 

kapatmak ve ileride daha müttefik bir yol oluşturmak için 

önümüzdeki aylarda ve yıllarda ihtiyaç duyulabilecek her türlü 

desteği sunmaya hazırdır.

Jean-François Thony

Siracusa Enstitüsü Başkanı

Siracusa/Rennes

Teşekkür Bölümü

Bu rapor, SEE-IMPACT’ın çekirdek ekibi 
tarafından hazırlanmıştır: Filippo 
Musca, Tobias Freeman, Stefano Betti, 
Büyükelçi Dr. Uglješa Zvekic, John M. 
Sellar KON ve Flavio Bellio. Onlar hem 
şimdiki hem de geçmiş Siracusa 
squadra‘sının (takımının) diğer üyeleri 
tarafından desteklendiler.

Hukuk / politika danışmanı Stefano Betti’ye, projenin 

uygulanması boyunca gösterdiği pratik rehberlik ve bu 

raporun hazırlanmasındaki önemli katkılarından dolayı 

teşekkür edilir.

Uygulama Açığının Kapatılması, Güneydoğu Avrupa’nın 

yolsuzluk ve organize suça karşı önde gelen savunucuların-

dan biri olan projenin bölgesel danışmanı Büyükelçi Zvekic 

tarafından paylaşılan görüşlere dayanır.

John M. Sellar araştırmamızı ve kapasite geliştirme çabaları-

mızı sahadan kanun uygulama perspektifleri ile zenginleş-

tirdi. 

Enstitü’ün kurumlar arası stratejik diyalogları eğitim danış-

manları Neville Blackwood, Paula Lavric ve Bernard Rabatel 

tarafından somutlaştırıldı.

Enstitü, bu raporu daha da iyileştirmek için araştırma 

yardımında bulunan Dr. Iole Fontana’ya ve daha önceki bir 

taslakla ilgili anlayışlı geri bildirimi için Maurizio Salustro’ya 

da teşekkür eder. Alberto Pasquero da bölgesel deneyimi ve 

tavsiyeleri ile katkıda bulundu.

Ulusal danışmanlar
Yasadışı ticarete karşı mücadelenin bölgesel boyutlarını 

kavramak, bireysel yargı alanlarındaki ceza hukuku tepkisinin 

kapsamlı bir şekilde anlaşılması için gerekliydi. Enstitü, 

projenin ulusal danışmanlarına teşekkür eder: Dr. Evisa 

Kambellari ve  Dr. Brunilda Bara (Arnavutluk), Yardımcı 

Profesör Almir Maljević (BiH), Yardımcı Profesör Iva Pushka-

rova (Bulgaristan), Doçent Anna-Maria Getoš Kalac (Hırvatis-

tan), Doçent Miloš Vukčević (Karadağ), Arben Isufi and 

Yardımcı Profesör Xhevdet Halili (Kosova), Profesör Miodrag 

Labović (Kuzey Makedonya), Doçent Andra-Roxana Trandafir 

(Romanya), Profesör Dragan Simeunović and Yardımcı 

Profesör Ivana Damnjanović (Sırbistan), Dr. Sandra Damijan 

(Slovenya), Doçent. Behsat Ekici (Türkiye), ve Doçent Ioannis 

Androulakis (Yunanistan).

Önemli kurumsal ortaklar
Siracusa Enstitüsü, destekleri olmasa bu ölçekte bir projenin 

mümkün olamayacağı, önemli bakanlıklar ve ceza adalet ve 

kanun uygulama aktörleri de dahil olmak üzere ulusal 

ortaklarına, özel teşekkürlerini sunar. 

Finansman
Enstitü, Philip Morris International’ın yasadışı ticaretle 

mücadele projelere fon sağlayan ve küresel bir hibe girişimi 

olan PMI IMPACT’a minnetini ifade eder.

The Institute gratefully acknowledges PMI IMPACT, a global 

grant initiative of Philip Morris International that funds 

projects tackling illicit trade.

Executive summary and key recommendations
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Önsöz

Yasadışı ticaret GDA’da yeni bir oluşum 
değildir. Tuz, tütün ve insan kaçakçılığı, 
farklı şekillerde öne çıksalar da ve 
yoğunluk ve büyüklükte değişiklik 
gösterseler de, uzun zaman öncesinden 
beri, bölgenin jeopolitik haritasının 
günümüzden oldukça farklı olduğu 
zamanlarda bile bilinen olgulardı. 
Dahası, bu fenomen hiçbir zaman 
yeraltı suç dünyasının tek ve özel 
niteliği olmamıştır. Aslında, bu fenomen 
iş, siyaset ve suç kuruluşları arasındaki 
karmaşık etkileşimi vurgulamaya 
hizmet eder.

Siracusa Enstitüsü, GDA bölgesinde yasadışı ticarete stratejik 

bir yaklaşımın temellerini atma konusunda öncü bir çalışmaya 

üstlenmiştir. Bu aslında kritik bir durumdur, çünkü bu olgunun 

çok yaygın olmasına rağmen, konu hakkındaki bilgi miktarı 

yetersizdir. Mevcut analizler genellikle anekdotsal kalır, ve 

veriler sınırlıdır ve çoğu zaman güvenilmezdir. Bu bilgi 

tabanını geliştirmek, bölgedeki ve ulusal düzeydeki durumun 

daha doğru bir resmini sunabilir. İleriye giden yolu aydınlat-

mak amacıyla, ceza hukukunun yasa dışı ticarete vereceği 

tepkilerin türlerini ve etkililiğini anlamak için daha fazla bilgiye 

ihtiyaç vardır.

Bu rapor, bölgede bugün meydana gelen yasadışı ticaretin en 

sık görüldüğü şekillerine odaklanmaktadır. Aynı zamanda, 

halkın daha az bildiği ve ceza adalet aktörleri tarafından daha 

az incelenen belirli yasadışı ticaret biçimlerini de ayırt eder.

Bu raporun temelini oluşturan proje olan SEE-IMPACT, 

kullanılan ‘deneysel’ metodoloji açısından da benzersizdir. 

Ulusal ve bölgesel danışmanlar tarafından yapılan ön 

değerlendirmeler, yoğun ulusal ve bölgesel diyaloglar yoluyla 

test edildi ve geliştirildi. Diyaloglar aracılığıyla yeni bilgiler 

sunuldu ve daha sonra bu raporun nihai hale getirilmesi için 

kullanıldı. Raporda açıklandığı gibi, bu ulusal diyaloglar ayrıca 

ceza hukukunun yasa dışı ticarete müdahalesinin önündeki 

pratik zorlukların ve engellerin kalbine giden belirli konularda 

(örneğinistihbarat kullanımı, gizli ve mali soruşturmalar, vb.) 

eğitim oturumları da içeriyordu. Katılımcılar, işbirlikçi bir 

ortamda deneyimlerini anlattılar ve operasyonel zorluklar 

konusunda ve bunların üstesinden nasıl gelineceği konu-

sunda daha derin içgörüler geliştirdiler. Genel olarak, bu proje 

aracılığıyla oluşturulan bilgi tabanı zengin ve çeşitli oldu. 

Ek olarak, proje ekibi, aynı dönemde bölgedeki organize 

suçlar ve yolsuzlukla ilgili tamamlayıcı projeler üzerinde 

çalışan Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim 

(GITOC) ve UNODC ile ortaklaşa düzenlenen konferanslara 

katıldı. Bu, aynı bölgedeki bağlantılı projelerde yer alan 

uluslararası kuruluşlar arasında çok sık karşılaşamayacağımız 

bir işbirliği ve karşılıklı destek örneğidir.

GDA çok dinamik ve zengin bir bölgedir: tarihsel, ekonomik, 

kültürel, dilsel, dini, siyasal ve ayrıca suç dinamikleri açısın-

dan. Tarihsel olarak, bölge uzun bir süre Avusturya-Macaris-

tan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında bölünmüştü. Birinci 

Dünya Savaşı’nın tetikleyicisi (Saraybosna’da Prens Ferdinand 

ve eşinin suikastı) bu bölgede gerçekleşti ve aynı zamanda 

İkinci Dünya Savaşı sırasında önemli bir savaş alanı oldu. 

Yaklaşık 45 yıl boyunca, bu projeye katılan 12 ülkeden 10’u 

sosyalist ekonomileri ve otoriter siyasi sistemleri denediler. 

Daha sonra, Yugoslavya 90’ların trajik çatışmasında dağıldı, ve 

bölgenin karanlık tarafı ve güçlenen hoşgörüsüzlük ve baskı 

güçleri yüzeye çıktı. Berlin Duvarı’nın ve GDA’daki sosyalist 

rejimlerin yıkılmasının ardından, bölgede dinamik siyasi ve 

ekonomik reformlar gerçekleşti. Yine de, bugün çalışmaya 

katılan 12 ülkeden yedisi hala AB’ye katılım sürecindedir. Bu 

‘sıraya girenler’ arasında, çeyrek asırdır aday ülke olan 

Türkiye’nin yolu neredeyse durma noktasındadır, ve diğer 

yandan Batı Balkan’ın altı yetki bölgesinin çoğu net bir AB 

üyeliği tercihi sergilemektedir.

Bölgesel siyaset, özellikle Batı Balkan Altı’sında (eski Yugos-

lavya’danbeş yargı bölgesi ve Arnavutluk dahil) hala karışık, 

karmaşık ve çok ihtiyaç duyulan bir bileşenden yoksundur: 

karşılıklı güven. Ayrıca AB, bölgedeki tek uluslararası aktör 

değildir. Kosova hariç hepsi BM üyesidir, ve BH, Sırbistan ve 

Kosova hariç hepsi NATO üyesidir. Üç “büyük güç” de (ABD, 

Rusya ve giderek Çin) bölgede mevcutturlar, ve ayrıca Körfez 

ülkeleri de dahildir.

GDA Doğu ve Batı arasında hala bir kavşaktadır. Yasadışı 

ticareti yapılan birçok mal ve hizmet için hala ana geçiş 

bölgesidir, bölgede bir kısmı kendi içinde üretilip birçoğu 

kendi içinde tüketilmesine rağmen.

Yasadışı ticaretin çoğunun organize suç işi olduğu, ve 

genellikle yolsuzluktan dolayı olanak sağlandığı da bir 

gerçektir. Gelirler sadece bölgeye değil, aynı zamanda 

dışarıya yatırılır ve yeniden yatırılır. Suç olaylarının bu paradig-

matik grubu (özellikle organize suç, yolsuzluk ve kara para 

aklama) yasadışı ticaretin ticari markasıdır. Ayrıca,yukarıda 

belirtilen yeraltı dünyası ile siyasi / ticari kuruluşlar ve zaman 

zaman ortaya çıkabilecek diğer fırsatçı bağlantılar arasındaki 

karşılıklı etkileşim bölgede belirgindir. GDA’daki uluslararası 

OSÖ’lerin varlığından yanı sıra, GDA’nın suç gruplarının dünya 

çapındakiuluslararası operasyonları da bunu göstermektedir. 

Bölgedeki yasadışı ticaretle bağlantılı cezai dinamikler, 

genellikle hukuk ekonomisiyle kesişen çok çeşitli suç 

piyasalarını içeren modern uluslararası suçun mükemmel 

örnekleridir. Mevcut rapor bu hikayeyi açıkça anlatır.

Ama aynı zamanda, ceza adalet  tepkilerinin gelecekteki 

potansiyel başarılarının ve sınırlarının nerede olduğunu da 

açıkça gösteriyor. Özellikle bölgenin eski sosyalist ülkelerinde, 

ceza adalet kapasitelerini reforme etmek ve modernize etmek 

için büyük çabalar sarf edilmiştir. Bağışçı ülkelerin rolü bu 

açıdan kritikti ve hala da öyledir. Açıkça, bağışçıların ilgisi, 

GDA aday ülkelerini topluluk müktesebatı (acquis communau-

taire) ile aynı hizaya getirme hedefinden kaynaklanmaktadır, 

ancak aynı zamanda bağışçı ülkelerin GDA bölgesinden 

geçen yasadışı ticaret akışları için ana hedef pazarlar arasında 

yer alması gerçeğinden de kaynaklanır. Teşvik edilmeye 

devam etmek için karşılıklı olarak yararlı ve temel bir ilişkidir.

Rapor, ceza adalet reformuna yapılan yatırımların yasadışı 

ticareti kontrol altına almak için tek başına yeterli olmadığını 

gösteriyor. Reformların uygulanmasının beklendiği kurumsal 

ve siyasi şartlarda çok önemlidir. Yasadışı ticaret eğilimleri, 

büyük ölçüde talep / arz ekonomisi ve siyaseti tarafından 

yönlendirildiği için, buna verilen yanıt da öyledir. Elverişli bir 

siyasi ve kurumsal yapılanma, ceza adalet sisteminin stratejik 

bir şekilde, zamanında ve verimli olarak yanıt vermesi için 

gerekli koşulları yaratır. Stratejik liderlik, profesyonellik ve 

siyasi bağımsızlık, yasa dışı ticarete karşı etkili bir mücadele 

için olmazsa olmaz bir şarttır (conditio sine qua non).

Aynı zamanda, sadece yasa dışı ticaretin olumsuz etkilerini 

anlamak değil, aynı zamanda yasadışı faaliyetleri teşvikeden 

ve suç aktörlerine bir derece haklılık verebilecek koşulları da 

anlamak önemlidir. Bu tür aktörler, temel hizmetlerin yanı sıra 

koruma da sağlar. Bu anlamda, önleme tepkinin önemli bir 

parçasıdır. Sivil toplumun (sivil toplum örgütleri - STK’lar, 

düşünce kuruluşları, araştırmacılar ve akademi, araştırmacı 

gazetecilik vb.) ve özel sektörün rolü çok önemlidir. Yasa dışı 

ticarete karşı toplumun dayanıklılığı çok önemlidir ve daha da 

geliştirilmesi ve değer verilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, 

ceza hukuku sistemlerinde de, profesyonellik, dürüstlük, 

hukuka uygunluk ve bağımsızlığa dayalı bir dayanıklılık 

kültürünün geliştirmesine ve değer verilmesine ihtiyaç vardır.

Suç önleme hedeflerinden ve eylemlerinden ayrılırlarsa ve sivil 

toplum ve özel sektör aktörleriyle proaktif olarak etkileşimde 

bulunmazlarsa, en donanımlı ve eğitimli ceza adalet sistemle-

rinde bile “uygulama boşluğu” açık kalacaktır. Ayrıca, 

vatandaş topluluklarında ve ceza adalet aktörlerinde bir 

dayanıklılık kültürü geliştirilmedikçe, ceza adalet tepkisinin 

başarılı olması beklenemez. Bu, daha uzun ve daha fazla 

dikkat gerektiren stratejik bir perspektiftir. Umarım Siracusa 

Enstitüsü bu yöndeki çalışmaları benimsemeye devam eder.

Bu proje ve projeyi destekleyen ekip ve Siracusa Enstitüsü ile 

ilişkilendirilmekten onur duyuyorum ve kendimi ayrıcalıklı 

hissediyorum.

Büyükelçi Uglješa Ugi Zvekic

Bölgesel Danışman

Belgrad/Viyana
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İdari özet ve temel öneriler

Uygulama Açığını Kapatmak, Güneydoğu Avrupa’da 
(GDA) üç yıllık bir projeden ortaya çıkan ana bulguları ve 
önerileri ayırmaktadır. Güneydoğu Avrupa Bölgesinde 
Yasa Dışı Ticaretle Mücadelenin Güçlendirilmesi (SEE-
IMPACT), Siracusa Uluslararası Ceza Adalet ve İnsan 
Hakları Enstitüsü’nün bir araştırma ve kapasite geliştirme 
projesidir.3

ortaklar da, Demir Perdenin yıkılmasından sonra 

benzer ekonomik ve sosyal değişimler geçirdi. Yine 

de hepsi Doğu ile Batı arasındaki köprüler olarak 

aynı stratejik konumu paylaşıyorlar.

GDA’nın insanların ve malların dolaşımı için bir geçiş 

koridoru olarak üstlendiği tarihi rol, şüphesiz ki 

kendi zengin kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmuş-

tur. Ancak bu aynı coğrafi özellikler, bölgenin 

altyapısını, kırılgan ekonomilerini ve kurumlarını 

yasadışı ticaret biçimlerine girişmek için kötüye 

kullanma eğiliminde olan çeşitli hain aktörler 

tarafından istismar edilmektedir.

GDA suç örgütlerin ve ağlarının 
değişen yüzü 

GDA ülkeleri yasadışı ticaret için nispeten küçük 

pazarları temsil etselerde, bölgede bulunan 

organize suç örgütleri (OSÖ’ler), suçun küreselleş-

mesinde yeni bir aşamanın ön saflarında yer alırlar. 

Bu, bazı Batı Balkanlar OSÖ’lerinin uluslararası 

düzeyde, diğer yasadışı ticaret türleri üzerinde ve 

özellikle de uyuşturucu kaçakçılığı akışlarını (bkz. 

bölüm 3.1.1 ve ek 3.1) beslemede artan etkisiyle 

yansıtılmaktadır. Güneydoğu Avrupa’daki varlıklarını 

güçlendirmenin yanı sıra, bu gruplar büyük ölçüde 

diaspora topluluklarına sahip ülkelerde (örneğin 

Hollanda, İtalya, Türkiye, Güney Afrika vb.)5 

aktiftirler. Dahası, GDA bölgesindeki sosyo-ekono-

mik zorlukları ve siyasi koşulları zorlaştıracak 

İlk aşamada, SEE-IMPACT 12 yargı bölgesinin yasa 

dışı ticaretle mücadeleye ilişkin ceza hukuku 

çerçevelerinin haritasını çıkardı ve değerlendirdi: 

Arnavutluk, Bosna Hersek (BH), Bulgaristan, 

Hırvatistan, Karadağ, Kosova*, Kuzey Makedonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanis-

tan. Temel amaç, Güneydoğu Avrupa’daki yasa dışı 

ticarete karşı ceza adalet uygulanmasına yönelik, 

hem ülkelere özel, hem de bölgedeki tüm yargı 

bölgeleri için olmasa da çoğu için ortak olan pratik 

zorlukları ve engelleri belirlemekti. Projenin ikinci 

aşaması, geniş bir yelpazede kolluk kuvvetleri, ceza 

adalet ve belirli yargı alanlarındaki diğer ilgili 

aktörler için kapasite oluşturmaya ayrıldı.4

Bu raporun da açıkça ifade ettiği gibi, Güneydoğu 

Avrupa, yasadışı ticareti düzenli olarak tecrübe 

eden homojen bir bölge değildir. Yüzyıllar boyunca, 

bölgedeki ülkeler kültürel, dini ve dilsel kimliklerin 

bir mozaiğini temsil eden farklı ve bazen birbiriyle 

bağlantılı yörüngeler izlemişlerdir. Aynı zamanda, 

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin kendilerini bölen 

şeylerden çok kendilerini birbirlerine ve daha geniş 

Avrupa toplumuna bağlayan şeyleri var. 

Bazı Güneydoğu Avrupa ülkeleri 2004 veya 

Yunanistan’ın durumunda 1981’den beri AB’ye Üye 

Devletler olmuşlardır. Diğerleri, AB üyeliğine giden 

uzun yolculukta ilerlemektedirler (bkz. Ek 4). 

1992’de Yugoslavya’nın parçalanmasına yol açan 

yıkıcı savaşlardan sonra Batı Balkanlar’da (BB) yeni 

yetki bölgeleri ortaya çıktıkça, diğer bölgesel 

şekilde, farklı ‘hücreler’ Latin Amerika’daki ve dünyanın diğer 

bölgelerindeki suç emsâlleriyle işbirliği yapma, yurtdışındaki 

operasyonları koordine etme ve yeni üyeleri işe alma 

yeteneklerini kanıtlamışlardır. 

Yerleşik himaye ağları ve hala kırılgan olan ceza hukuku 

sistemleri GDA’daki yaygın cezasızlığa katkıda bulunmaktadır. 

Buna ek olarak, Güneydoğu Avrupa ve diaspora ülkelerinde 

de bir dayanak noktası olan bazı OSÖ’ler, suç portföylerini 

genişletirken ve çeşitlendirirken, uluslararası suç ağlarınıda 

güçlendirmektedirler. Başka bir deyişle, yerel gruplar tedarik 

zincirlerini belirli pazarlara (örneğin yasadışı uyuşturucu 

pazarına) entegre etmek ve giderek daha büyük ölçekte ve 

kârlı ekonomileri gerçekleştirmek için “küreselleşiyorlar”.6

Bu nedenlerden dolayı kimse yasadışı ticaret tehdidinin 

doğasını veya Güneydoğu Avrupa bölgesi ve ötesi için 

doğurabileceği sonuçları küçümsememelidir. Güneydoğu 

Avrupa’daki suç örgütleri, karmaşık, büyük ölçekli yasadışı 

ticaret planlarındaki rollerini genişletmek için şimdi her 

zamankinden daha fazla hazırlanıyor. İtalya’nın deneyimleri-

nin de gösterdiği gibi, yurtdışındaki GDA OSÖ’lerinin 

cesaretlendirilmesi, yasal ekonomiye giderek daha fazla 

sızmaları nedeniyle, GDA ülkeleri için riskleri gittikçe 

artırmaktadır. Bu eğilimin COVID-19 karantinaları ve küresel 

durgunluğun bir sonucu olarak hızlanması beklenmektedir.

Yasadışı ticaretin görüldüğü şekiller, 
yeni ve eski

Dünyanın dört bir yanındaki olduğu gibi, GDA ülkeleri de 

yasadışı ticaret gibi yıkıcı zararlara neden değişken ve bazen 

yıkıcı olan çok başlı bir canavar ile karşı karşıyadırlar (bkz. 

bölüm 2.1 ila 2.3). Diğer sonuçlarının yanı sıra, yasadışı 

ticaret vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atar, 

temel hizmetler için kullanılabilecek devlet gelirlerini azaltır ve 

iş dünyasında rekabeti ve girişimciliği sınırlar.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri, bu projenin odaklandığı altı 

yasadışı ticaret biçiminden hiçbirinden muaf değildirler: 

uyuşturucu, hafif silahlar, tütün ürünleri, kültürel varlıklar, 
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insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı (bkz. bölüm 3.1.1 ve ek 

3). Ancak, gerçekte soruşturma ve kovuşturmaların büyük bir 

kısmını bu yerleşik piyasalardan yalnızca biri oluşturmaktadır; 

ceza adalet sistemleri kaynaklarını öncelikli olarak uyuşturu-

cuyla ilgili suçlara yanıt vermeye yatırmaktadır ve bu bağ-

lamda bile uyuşturucu bulundurma, ağır kaçakçılık suçların-

dan çok daha sık suçlanmaktadır (bkz. bölüm 4.2, 

soruşturma öncelikleri, ihmal edilen alanlar).

Buna ters olarak, çoğu Güneydoğu Avrupa ülkesinde, insan 

ticareti mağdurları için kaynak, geçiş ülkesi ve varış ülkesi 

olmalarına rağmen, insan ticaretine (İT) karşı genel olarak çok 

daha az sayıda soruşturma ve kovuşturma gerçekleştirmek-

tedir. Bunun bir açıklaması, birçok ülkedeki savcıların, insan 

kaçakçılığı vakalarını, ispatlanması daha kolay olan ancak İT 

uygulamalarının merkezinde yatan istismarı yansıtmayan 

fuhuş veya sözde “pandering” olarak yanlış nitelendirme 

eğilimi göstermesi olabilir.

Bölgede tütün ürünlerinin yasadışı ticaretinin ölçeğine 

gelince, “karanlık sayı” (veya bu şeklin tespit edilemediği 

seviye) çok yüksek olabilir. Tütün kaçakçılığı, Güneydoğu 

Avrupa’ya ve Güneydoğu Avrupa’dan uluslararası kaçakçılığa 

karışan organize suçlarla birlikte, belirgin bir aşama ve 

işbölümü göstermektedir. Diaspora toplulukları dahil olmak 

üzere küçük gruplar, aileler ve bireyler de hedef pazarlarda 

yapılan dağıtımlarda rol oynarlar. 

Bölgedeki diğer yasadışı ticaret biçimleri mevcuttur, (örn. 

Kültürel varlıklar, sahtecilik uygulamaları, alkol, çalıntı araçlar, 

ham petrol ve petrol ürünleri, atık kaçakçılığı ve diğer çevre 

suçları vb.) ancak kolluk kuvvetleri tarafından ihmal edildiği 

görülmektedir (bkz. bölüm 3.1.2). Bunu açıklamak için, belirli 

yasadışı ticaret türlerinin diğerlerine göre daha az sıklıkta 

gerçekleştirilmesi olasılığının da dahil olduğu, bir dizi faktör 

kombinasyonu kullanılabilir. Bununla birlikte, Enstitü’nün 

istişarelerinde, geleneksel olarak daha yüksek siyasi önceliğin 

bazı suç türlerine verildiği, diğerlerine verilmediği vurgulandı. 

Sonuç olarak, araştırmacılar, basitçe “köprünün altında” akan 

yasadışı ticaretin dehşet verici örneklerini tespit etmek için 

yeterli araçlara, becerilere veya uzmanlığa sahip olmayabilir. 

Bu, dünya çapında OSÖ’ler için büyüyen bir sektörü temsil 

eden tıbbi ürünlerin yasadışı ticaretinde geçerlidir (bkz. 

bölüm 3.1.3). Tespit çabalarını temelden aksatacak veya ceza 

adalet yolunu başka bir şekilde engelleyecek, organize suç 

örgütleri ile kamu görevlileri arasında yerel gizli anlaşma 

vakalarının olasılığı da hiçbir şekilde göz ardı edilemez (bkz. 

bölüm 3.1.4, yasadışı ticaretin köküne ilişkin daha derin bir 

inceleme). 

Ceza adalet ile ilgili zorlukların 
değerlendirilmesi

Güneydoğu Avrupa ülkeleri sıkça birbirleriyle birleşen 

yasadışı ticaretle (bkz. bölüm 2.3.3, sektörler arası perspektif-

leri geliştirme) daha bütüncül bir şekilde mücadele etme 

ihtiyacını anladıkça, sıkça güncellenen yasal çerçevelere 

güvenebilirler (bkz. bölüm 4.1). Insan kaçakçılığı ve diğer 

suçlarla ilgili bazı boşluklar ve tutarsızlıklar tespit edilmesine 

rağmen, ilgili uluslararası anlaşmalar büyük ölçüde onaylan-

mış ve iç hukuka aktarılmıştır. (bkz. bölüm 4.2).

Kuşkusuz, AB’ye entegrasyon süreci ve özellikle aday 

ülkelerin AB’nin acquis communautaire müktesebatını kendi 

yasal sistemlerine dahil etmeleri (bkz. bölüm 2.4, AB 

üyeliğinin yasadışı ticaretle mücadeleyle ilişkilendirilmesi) 

eski mevzuatı güncellemek ve yeni kurumlar ve mekanizmalar 

getirmek için teşvik kaynağı ve yöneltici bir çerçeve oluştur. 

Ancak, modernizasyon için dışarıdan gelen talepleri karşı-

lama çılgınlığı, bazen kafa karıştırıcı ve kısmen çelişkili 

sonuçlara yol açtığı için eleştirilmiştir. Buna karşılık, yeni 

prosedürlere aşinalık olunmaması, pratisyenleri bunları 

gerekenden daha az hevesle veya daha az sistematik bir 

şekilde uygulamaya sevk edebilir. 

Bunun da ötesinde, daha suçlayıcı sistemlere yönelik eğilim 

de dahil olmak üzere, nispeten yeni (ve bazen sismik) 

değişikliklere kültürel ve pratik adaptasyon süreci, ceza 

adalet sistemlerinde henüz tamamlanmamıştır (bkz. bölüm 

4.4, soruşturma ve savcılık zorlukları). Savcılık tarafından 

yürütülen soruşturmalar kavramı, özellikle, her zaman 

özümsenmemiştir ve son yıllarda durum iyileşmiş olsa da, 

hala polis ve savcılar arasında sürtüşmeye neden olma 

potansiyeline sahiptir. 

Polis ve savcılar arasında ara sıra ortaya çıkan gerilimler, 

kurumsal kültür ve ortamlarda kök salmış daha kapsamlı 

soruşturma sorunlarının bir parçasıdır. Bunlar, aynı ceza 

hukuku “ağındaki” ortaklar arasında sistematik işbirliğinden 

ziyade, tek tek kurumların kendi kendine yeterlilik ve kamu 

bütçeleri ve görünürlük üzerindeki rekabete öncelik verme 

eğilimlerindedir (bkz. bölüm 4.5, kurumlar arası koordinas-

yon). Hükümetler yasadışı ticaretle doğrudan yüzleşecek ve 

emirlerindeki tüm kaynaklardan yararlanacaksa, bu tür 

yerleşik, dik kafalı tavırlar savunulamaz. Bunlar ayrıca, kolluk 

kuvvetlerinin ve ceza hukuku sistemlerinin ulusötesi organize 

suçla mücadelede ‘başarıyı’ nasıl ölçtüğü ve değerlendirdiği 

konusuna ilişkin ilişkin bir paradigma değişikliğine duyulan 

ihtiyaca da işaret eder (bkz. Tavsiye 5 ve bölüm 2.3.4). Buna 

bağlı olarak, bazı ülkelerde, bakanlık yetkilileri ve savcılığın, 

özellikle organize suç ve yolsuzluk gibi ciddi suçlarla ilgili 

kimin kontrolü elinde tutması gerektiği konusunda cebelleş-

tikleri görülmektedir.

GDA’da ve başka yerlerde, ülkeler genellikle yasadışı ticaret 

konularında lider bir otoriteye sahip değildirler. Bunun yerine, 

yasadışı ticareti tespit etme ve bunlara karşı koyma yetkileri 

ve sorumlulukları çok sayıda ulusal kuruluş arasında paylaşı-

lır. Buna göre, ceza hukuku zincirinin her bir halkası, yasadışı 

bir planın belirli yönleri hakkında bilgiye sahip olabilirken, 

hiçbiri genel resme sahip değildir. Ancak, soruşturmacılar suç 

planlarının tüm derinliğini ve kapsamını açıklayacaksa, bu 

resmi tamamlamak için toplu çabalar gereklidir. Yaygın 

olmasalarda, GDA’da daha iyi ve daha sistematik bilgi 

alışverişini teşvik etmek için çabalar devam etmektedir. Yakın 

zamanda oluşturulmuş ortak görev kuvvetleri ve benzer 

mekanizmaların örnekleri tüm yetki bölgelerinde bulunabilir. 

Özellikle kolluk kuvvetleri topluluğundan görüşülen uzmanla-

rın çoğu, diğer kurumlardan meslektaşları ile “aynı çatı altında 

çalışma” deneyimlerinin en iyi sonuçlara yol açtığını düşün-

mekte ve bu düzenlemelerin daha yaygın olarak kullanılma-

sını umduklarını söylemektedirler.

Benzer şekilde, algılanabilecek belirli suçlar veya kaçak 

malların ötesinde suç örgütlerinin temel dinamiklerini 

yakalamak ve “noktaları birleştirmek” için duyulan ihtiyaç, 

organize suça karşı uzmanlaşmış kolluk kuvvetleri ve / veya 

savcılık birimlerinin kurulmasına neden olmuştur (bkz. bölüm 

4.4). Yeterince finanse edilmeleri ve eğitilmeleri sağlanırsa  

aynı ülkenin ‘genelci’ polis ve savcılık hizmetleri arasında net 

bir işbölümü olursa, ki bu şu anda her zaman geçerli değildir, 

bu kuruluşlar kendilerini yasadışı ticaret ile mücadelenin en 

ciddi aktörleri olarak pekiştirirler. Daha genel olarak, Güney-

doğu Avrupa ülkeleri, uluslararası organize suçla mücadeleye 

yeterli önceliği verip vermediklerini ve OSÖ’lerinin ve ağların 

kesintiye uğratılması ve dağıtılması için yeterli insan ve diğer 

kaynakların yatırılıp kullanılmadığını düşünmelidirler (bkz. 

bölüm 4.4.2).

Enstitü, doğaları gereği sektörler arası (giderek daha fazla 

güvenlik odaklı) yetkilerine ve sınırlarda, limanlarda ve 

organize suç için diğer sıcak noktalarda yerleşik bir varlığı 

olmasına rağmen, gümrüklerin yasadışı ticaretle mücadeleye 

katkısının hafife alındığını tespit etti. Mevcut rapor, bu 

endişeyi beş açıdan ele almaktadır: Birincisi, GDA’da yasadışı 

ticaret konusunda kamu-özel sektör işbirliği genellikle sınırlı 

iken, gümrükler halihazırda kilit bir kolaylaştırıcı olarak 

kanıtlanmıştır ve özel sektörden daha fazla yararlanmak için 

benzersiz bir şekilde yerleştirilmiştir (bkz. 4.6); ikincisi, 

gümrük kurumları, e-ticaret fenomeni ve yasadışı ticaret 

amacıyla küçük gönderilerin yaygın şekilde kötüye kullanıl-

masıyla yüzleşmek için kritik öneme sahiptir (bölüm 

4.4.2’deki örnek olay incelemesine bakın); üçüncüsü, 

gümrük, gümrük dairelerinin ve süreçlerinin modernizasyo-

nunu kilit bir uygulayıcısıdır ve yasadışı ticaretin önlenmesi, 

tespit edilmesi ve soruşturulmasının geliştirilmesini vaat 

eden dijital ticareti kolaylaştırma gündemini teşvik eder (bkz. 

Tavsiye 13 ve bölüm 4.4.2’deki yan not); dördüncüsü, serbest 

ticaret bölgelerinde (STB’ler) gümrük gözetimi ve yaptırım-

ları, yasadışı ticarete karşı herhangi bir ulusal müdahalenin 

temel bir bileşeni olmalıdır (bkz. bölüm 3.2); ve son olarak, 

yukarıdakilerin ışığında, rapor gümrüklere yasadışı ticaret ve 

ilgili suçları soruşturmak için daha güçlü yetkiler verilip 

verilmeyeceği konusundaki fikirlerini yansıtmaktadır (bkz. 

Tavsiye 20 ve bölüm 4.4.1).

Çoğu ülke için bir diğer önemli zorlukta, yasadışı ticaret 

soruşturmalarının ve kovuşturmalarının ve bunlarla ilgili bilgi 

akışının nasıl yönlendirilği ve koordine edilği ile ilgilidir. Bir 

yandan, GDA ülkeleri organize suçla mücadelede görece 

köklü kurumsal ayarlara sahiptirler: savcılık, çeşitli kolluk 

kuvvetlerine (örneğin, polis ve sınır polis departmanlarındaki 

suç soruşturmacıları, gümrük idaresi, mali suç uzmanları vb.) 

ve diğer ulusal kuruluşlara dayanarak soruşturmaları yönetir. 

Bu nedenle taktik liderlik ve operasyonel koordinasyon, savcı-

lığın işlevinin önemli yönlerinden biridir. 

Öte yandan, savcılığın liderliğindeki soruşturma sistemleri, 

mevcut ve ilgili tüm istihbarat ve deliller kovuşturmada 

merkezileştirilmedikçe başarısız olmaya mahkumdur. 

Gerçekte, savcılıklar soruşturmalara gerçekten öncülük etse 

de, birçoğu bu merkezileştirme işlevinin temel yönlerini 

yeterince yerine getirmiyor. Bunun genel nedenini açıklamak 

için birkaç faktör yardımcı olur:

• Bazı ülkelerde, savcılık liderliğindeki soruşturma 

modeli tam olarak kök salmamıştır. Ulusal kuruluşlar kendi 

kurumsal alanlarını korumaya devam etmektedirler ve yardım 

sağlayıcı olmak yerine “golcüler” olmayı tercih etmektedirler. 

Belirli kurumlar arasındaki güven (daha doğrusu güvensizlik) 

yaygın bir engeldir. GDA genelinde yaygın olan biçimcilik ve 

bürokratik kurumsal kültürler, kurumlar arası işbirliğinin 

önündeki diğer engelleri maskelemeye veya “sorumluluğu 

aktarmaya” da yol açar.

• Bununla ilişkili olarak, bilgi akışı proaktif şekilde değil 

reaktif olarak gerçekleşir. Dahası, bazı kovuşturma / 

istihbarat teşkilatları, yetkili savcılara bilgi ve istihbarat 

akışını aktif olarak engellemeye çalışır.

• Farklı uygulamalarda, polis memurları emir komuta 

zincirlerine (bu normalde İçişleri Bakanına götürür) neyin 

gizli kalması gerektiğini açıklayabilir. Bu bazen, savcı 

liderliğindeki soruşturma modelini tam olarak entegre 

etmeyen kilit yasal çerçevelerdeki (örneğin, ceza usul 

kanunları ve polis kanunları) belirsizlik ve / veya tutarsızlık-

ların bir sonucudur. İdeal olarak, operasyonel bir bakış 

açısından, savcılık liderliğindeki soruşturma sistemlerin-

deki kolluk kuvvetleri, yalnızca savcılığa rapor vermelidir.

• Tüm savcılık makamları, organize suçla mücadelede 

uzmanlaşmamış veya henüz yeterince deneyimli değildir. 

Bu özel icra dairelerinin soruşturma çalışmalarına liderlik 

eden savcıları bazı durumlarda dezavantaja düşürebilir.

• Çoğu savcılık bürosunun kendi başına suç istihbaratı ve 

stratejik analiz yürütme kapasitesi yoktur, bu da ortaya 

çıkan yeni eğilimlerin ve tehditlerin ‘önüne geçmele’ 

imkanlarını ciddi şekilde sınırlar. Buna karşılık, ilgili 

ülkelerdeki ulusal liderler ve politika yapıcılar, ülkenin 

organize suçla ilgili fiili merkezi otoritesinin (örneğin 

savcılığın) içgörülerinden ve analizlerinden yararlanamaz. 

• Her halükarda, savcılık, bazen tasarım gereği var olan 

parçalanmış kurumsal düzenlemeleri tek başına düzelte-

mez. Bu tür gereksiz engelleri ortadan kaldırmak ve kolluk 
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kuvvetleri ve ceza hukuku aktörleri arasında bir amaç 

birliğinin gelişmesine katkıda bulunmak için siyasi liderlik 

ve cesaret gereklidir.

Bu ve ilgili zorluklar, en azından kısmen, savcılığın merkezi ve 

merkezileştirici rolü güçlendirilerek ele alınabilir (bkz. Tavsiye 

7).

Başka bir açıdan, uzmanlaşmış kolluk kuvvetleri ve savcılık 

departmanları, yasadışı ticaret soruşturmaları bağlamında 

kamu-özel sektör işbirliğinin yeterince kullanılmayan 

potansiyelini değerlendirme görevine de sahip olacaklardır 

(bkz. bölüm 4.6). Birçok yasadışı ticaret yolu ve dinamiği, 

özellikle kaçakçıların meşru şirketlerle haksız bir şekilde 

rekabet ettiği pazarları etkileyenler (örneğin alkol, tütün ve 

tıbbi endüstriler ile sahteciliğe karşı savunmasız olan 

diğerleri), soruşturma kaynakları özel sektör tarafından özerk 

olarak harekete geçirilmeden açığa çıkarılamaz. GDA 

uygulayıcılarının ve yasamacıların çoğu, kamu-özel sektör 

ortaklıklarının (KÖSO’lar) kanun uygulayıcı aktörlerle bilgi 

alışverişini kolaylaştırmada oynayabileceği kritik rolü kabul 

etmektedir (örneğin, soruşturmalar için istihbarat sağlan-

ması, gümrükler tarafından orijinal ve sahte ürünlerin ayırt 

edilmesine destek verilmesi, vb.), adli tıp uzmanlığının ve 

malzeme ekipmanının katkısı ile takip ve izleme teknolojileri-

nin geliştirilmesi. Bununla birlikte, özel sektör kaynaklarının 

yetersiz kullanımı, genellikle kamu görevlilerinin hala iş 

sektörüne karşıduydukları güvensizlik ve buna karşılık 

şirketlerin “düşük profil tutma” eğilimi ile açıklanmaktadır. 

Bölgede risk yönetimi ve yasa dışı ticaretin tespit edilmesiyle 

bağlantılı olarak ticaret / nakliye sektörü ve gümrükler 

arasında da dahil olmak üzere (bkz. bölüm 4.6.3) bildirilen 

bazı olumlu kamu-özel sektör işbirliği deneyimleri, durumun 

yavaşça değiştiğinin bir işaretidir. Ceza hukuku alanında 

sinerji yaratılmasını sağlayan yasal çerçevelerin yürürlüğe 

girmesi, özel sektör tarafından herhangi bir gönüllü katkı 

sağlamak için hem teşvik hem de gerekli güvenceleri 

sağlayabilir (örneğin, kara para aklamayı önleme yasalarında 

zaten yasal olarak zorunlu olanların ötesinde), ve bu ceza 

hukuku temelini oluşturan bağımsızlık ve tarafsızlığa 

hedeflenmiş, şeffaf ve uyumlu olmalarını temin edebilir. Bu 

sınırlamalara tabi olan Güneydoğu Avrupa ülkeleri, yasadışı 

ticaret soruşturmaları ve diğer yaptırım eylemleri bağlamında 

kamu ve özel sektör arasında iki yönlü iletişimi teşvik eden iyi 

uygulamaları dikkate almalıdırlar (bkz. bölüm 4.6.3).

Kamu Özel Sektör Ortaklıkları oluşturma ve kurumlar arası 

koordinasyonun sürdürülebilir seviyelerini teşvik etme 

çabaları, yargı süreçleri tutarlı olarak algılanmadıkça ve yeterli 

caydırıcılık seviyeleri sunmadıkça sonuç vermeyecektir. 

Burada, SEE-IMPACT aşağıdaki gibi zorlukları vurgulamıştır: 

hâkimler tarafından sık sık çok hafif cezaların uygulanması 

(özellikle uyuşturucu kaçakçılığı suçları için); Kısmen 

cezalandırma kurallarının genel eksikliğiyle ilgili olan benzer 

ağırlıktaki cezai davranışlar için tutarsız ceza uygulaması; ve 

suçluların mahkumiyetleri güvence altına almak amacıyla 

kanunda belirlenen asgari eşik değerlerin çok altında 

cezalarla yapılan savunma pazarlıklarının yaygın kullanımı 

(bkz. bölüm 4.7, yasadışı ticaret suçlarını yargılama). İtiraz 

pazarlığının cezai varlıklara el konulma düzeyini artırması 

beklenirken, hala zayıf olan el koyma sonuçları, bu uygulama-

nın amaçlandığı gibi adaletin yararına çalışıp çalışmadığına 

dair soruları ortaya çıkarmaktadır. Bunun dışında, ceza adalet 

görevlileri ve özellikle savcılar ve hakimler, savunma pazarlığı 

ve anlaşmaların gerekçesine ilişkin daha fazla eğitimden 

büyük olasılıkla faydalanacaklardır (bkz. Tavsiye 22).

Son derece kazançlı yasadışı ticaret planları söz konusu 

olduğunda, cezalar ancak suçun araçlarına ve gelirlerine el 

koymaya yönelik kararlı eylemle desteklendiğinde tam olarak 

caydırıcı etkiye ulaşabilir (bkz.Bölüm 5). Bu, muhtemelen, 

yasada yazılan ile pratik uygulama arasındaki en büyük 

farklılıkların gözlemlendiği alandır. Genel olarak, GDA ülkeleri, 

mahkumiyete dayalı olmayan (MDO) el koyma ve genişletil-

miş müsadere modelleri ve ispat yüklerinin tersine çevrilmesi 

gibi, kusurlu varlıkların geri alınmasını prosedürel olarak daha 

kolay hale getirmek için yasal mekanizmaların çoğuna 

sahiptir. Kara para aklama yasaları genel olarak öncül suçlar 

olarak çok çeşitli yasadışı ticaretle ilgili davranışları içerir. 

Ancak, sağlam yasal belgelerin kabul edilmesine rağmen, 

bunların uygulanması sorunlu olabilir: savcılar ve hakimler 

genellikle yasal hükümleri farklı ve çelişkili şekillerde yorum-

lar; ve doğrudan ve genişletilmiş müsadere gibi temel 

kavramlar arasındaki fark bazen açıkça anlaşılamamaktadır.

GDA’da bazı emsaller bulunabilse de, çoğu ülke hâlâ el 

konulan varlıkların - sınıraşırı polislik dahil – bazı devlet 

hizmetlerine ve diğer sosyal programlara yeniden yatırılma-

sına izin veren çerçeveler oluşturma fırsatına sahiptir. Bu, 

varlık kurtarma çabalarını artırmak için ek teşvikler sağlayabi-

lir (bkz. Tavsiye 27 ve bölüm 5.1’deki durum incelemesi and 

case study in), ve topluluk düzeyinde bile yasadışı ticaretin 

temel nedenlerini ve itici güçlerini ele almayı amaçlayan 

araştırma programlarını finanse edebilir. 

Dahası, çoğu durumda eksik olan, el konulan varlıkları 

yönetmek için yeterli malzeme ve mali kaynak tahsisi ve 

genellikle karmaşık ve zaman alan mali soruşturmalara 

katılma kapasiteleridir. Bölgedeki yaygın bir endişe, bu 

soruşturmaların, temelde yatan suçlarla ilgili soruşturmalara 

paralel ve sistematik olarak başlatılmamasıdır. Bu, “parayı 

takip etme” eyleminin zorunlu olarak geri kazanılan varlıkların 

değerinde hemen artışlara yol açacağı anlamına gelmez. Bu 

bağlamda, GDA ülkeleri, işbirlikçi olmayan yargı alanlarındaki 

kurumsal perdelerin açılması veya Hawala7 gibi gayri resmi 

mekanizmalar yoluyla yasadışı ticaret işlemlerinin izlenme-

sinde tüm ülkelerin karşılaştığı aynı genel zorluklarla karşı 

karşıyadır.

Benzer şekilde GDA ülkeleri, geleneksel soruşturma teknikle-

rinin kaçakçılık işindeki suç örgütleri tarafından katlanarak 

artan şifreli iletişim kullanımının üstesinden gelmek için 

yeterli olmadığını gözlemlemekte yalnız değildirler (bkz. 

bölüm 4.3, soruşturma stratejileri). Geleneksel yöntemler 

aynı zamanda e-ticaret fenomenine ve buna bağlı büyümeye 

uyum sağlamada da zorluk çekmektedir, ve bu gümrük 

kurumlarına ve diğerler kurumlara aşırı yük olma tehdidinide 

içerir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.4.2’deki durum çalışması).

Bu eğilimlerle bağlantılı olarak, Güneydoğu Avrupa ülkele-

rinde genel olarak hazırlıksız göründüğü siber-etkin yasadışı 

ticaretin kapsayıcı tehdididir. Ulusal ortaklar ve projenin 

danışmanları sürekli olarak Darknet’teki yasadışı ticaret 

operasyonlarının görünürdeki artışına işaret ederken, 

Güneydoğu Avrupa’daki sorunun tam kapsamı belirsizliğini 

koruyor. Bu nedenle bu rapor, özellikle çevrimiçi aracıların ve 

en son teknolojilerin ve analitik araçların uygulayıcı yasamacı-

lara rehberlik sunmaya çalışmıştır (bölüm 4.4.1’deki örnek 

olay incelemesine bakın).

Bu zorluklar küçümsenmemelidir, ancak onlar yolsuzluk gibi 

uzun süredir devam eden yapısal engellerin varlığını da 

gizleyemezler. Çeşitli ülkelerdeki uzmanlar, OSÖ’ler ve 

siyasette yer alan kişiler arasında gizli anlaşma olaylarının, 

yasadışı ticaret soruşturmalarına önemli engeller yarattığını 

belirtti. Kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin bütünlüğüne 

yönelik kalıcı tehditler aynı derecede endişe vericidir (bkz. 

bölüm 4.4). Birkaç ülke ihbar koruma yasaları ve inceleme 

prosedürleri gibi düzeltici ve önleyici tedbirler getirmiş olsa 

da, uygulama boşlukları ve kaynaklarla ilgili zorluklar devam 

etmektedir.

Yasa dışı ticaretin itici güçleri, yetki bölgelerindeki genellikle 

ayrılan vergi ve düzenleyici rejimlerinde ve hükümet sübvan-

siyonlarının seviyelerinde bulunur. 

OSÖ’ler aynı zamanda gözenekli sınırlardan, geniş kıyı 

şeritlerinden ve STB’ler gibi sıklıkla opak yasal alanlardan da 

faydalanır (bkz. bölüm 3.2). 

Kaçakçılık operasyonları için lojistik zincirleri genellikle farklı 

ülkelere yayılır, birden çok ulaşım aracına güvenir ve farklı 

milletlerden suçla motive olmuş aktörlerin uyum içinde 

hareket etmesini içerir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı, yasadışı ticaret planlarının, hiçbir 

ülkenin izole bir şekilde düzgün mücadele etmeyi umamaya-

cağı içsel bir uluslararası boyutu vardır.

GDA ülkeleri bir dizi ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliği 

düzenlemelerinin aktif tarafları olsa da, işbirliği akışlarının 

doğası ve yoğunluğu eşit değildir (bkz. bölüm 6). Ülkeler 

farklı boyutlarda, bir dizi işbirliği anlaşmalarının sonucu 

olarak uluslararası uygulama ve ceza hukuku organlarına 

dayanmaktadır. Örneğin, Europol, Eurojust ve Frontex 

aracılığıyla bölgenin AB üyesi olmayan ülkelerine önemli 

destek sağlanırken, bu yardımın kapsamı ve genişliği, her bir 

yargı bölgesiyle özel olarak müzakere edilen anlaşmalara 

bağlıdır. Bazı düzenlemeler uygulamada gecikirken, diğerleri 

siyasi hareketsizliğin bir sonucu olarak henüz somutlaştırıl-

mamıştır. Dahası, uluslararası alışverişler, daha yoğun bir 

şekilde uyuşturucu kaçakçılığı ve daha az ölçüde, göçmen 

kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı suçlarına odaklanarak, aynı 

yerel soruşturma ve kovuşturma modellerini izleme eğilimin-

dedirler. Buna bağlı olarak, Europol ve Güneydoğu Avrupa 

Kanun Uygulama Merkezi’nin (GDAKUM), Avrupa çapındaki 

organize suç tehditlerini değerlendirmek de dahil olmak 

üzere, birlikte daha yakın çalışma alanı var gibi görünüyor.

Bölgesel manzara biraz parçalanmış olsa da, ülkeler (özellikle 

GDAKUM tarafından tesis edilen) ortak soruşturmalar, ortak 

devriyeler, irtibat görevlilerinin konuşlandırılması ve denkler 

arası platformlar şeklinde çeşitli uluslararası işbirliği araçlarını 

ve girişimlerini giderek daha fazla deniyorlar. (bkz. bölüm 

6.2). Ulusal danışmanlarla yapılan görüşmeler, kaynak odaklı 

doğalarına ve dış desteğe dayanmalarına rağmen, birkaç sınır 

ötesi operasyonel düzenleme örneğini gün ışığına çıkardı 

daha geniş ve daha sistematik uygulama için davette 

bulunuyor. 

Genel olarak, bu rapor, resmi karşılıklı adli  yardım (KAD) 

prosedürlerinin ‘arabalarını düze çıkarmak’ için pek çok 

önemli bilginin paylaşılabileceği iyi yapılandırılmış adli ve 

polis kanallarının olduğunu vurgulamaktadır. KAD rejimlerinin 

işleyişinde yalnızca birkaç özel sorun tespit edilmiştir. 

Örneğin, tercüman eksikliği ve birden fazla KAD merkezi 

otoritesinin varlığı, zamanın önemli olduğu durumlarda 

taleplerin işlenmesinde belirsizlikler ve gereksiz bürokratik 

gecikmeler yaratabilir.

Son ulusal çabalar, özellikle Avrupa’nın acquis‘i (müktesebatı) 

ile uyumlu hale getirilmek için BB ülkeleri tarafından gerçek-

leştirilenler, AB üyeleri ile diğerleri arasındaki en bariz yasal 

ve kurumsal eşitsizliklerin bazılarını kapatmıştır. Burdan, 

siyasi liderler ve üst düzey ceza hukuku yetkilileri, yasal ve 

düzenleyici çerçeveler ile bunların pratik uygulaması ve 

yaptırımı arasındaki hala belirgin olan boşluğu kapatmaları 

talep edilier. Sırada olan bu aşama, benzersiz bir şekilde 

zorlayıcı olmayı ve ülkelerin olgun ve hazırlıklı olduklarını test 

etmeyi vaat ediyor.

Sosyo-ekonomik ve siyasi  bir perspektiften bakıldığında, 

COVID-19 salgını ve sonrası, muhtemelen Hükümet kaynak-

ları üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturacaktır. 

Sınır ötesi suç ağlarına karşı verilen mücadele, artan işsizlik, 

genişleyen halk sağlığı hizmetleri ve bölge gençlerinin göçü 

göz önünde bulundurulduğunda öncelikli olmayabilir. Ancak, 

Güneydoğu Avrupa ülkelerinin, temel ihtiyaçlarının karşılan-

masını temin etmek için yasadışı ticarete yönelen insanlarda 

artış gözlemleyebileceği de doğrudur. Suç şebekelerinin 

büyük fayda sağladığı yasadışı göçteki artış görülmeye 

başladı bile.

Bahisler daha yüksek olamazdı. Milliyetçi eğlimler bölgeyi 

kasıp kavuruyor ve bazı durumlarda toplulukları daha da 

kutuplaştırıyor. Nispeten yeni olan ülkeler, Yugoslavya’nın 

çöküşünden yirmi yıldan fazla bir süre sonra siyasi çıkmazlar, 
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etnik gerilimler ve kurumsal hareketsizliklerin ortasında 

hukukun üstünlüğünü kurmaya devam ediyor. Bu faktörler, 

modern, dinamik ve proaktif ceza adalet sistemlerini 

pekiştirme sürecinde ele alınması gereken derin, temel 

zorluklara işaret etmektedir. Bu sistemlerin, bölgenin 

kırılganlıklarını sömüren organize suç örgütlerinin yıkıcı 

büyümesine nasıl tepki vereceği gelecekte görülecektir. Bu 

bağlamda, AB’nin yıllar içinde parlaklığını ve ivmesini 

kaybetmiş olan katılım sürecini yeni genişleme stratejisi ile 

canlandırması gerekecektir (bkz. bölüm 2.4 ve Ek 4.1).

Ancak bugünün (ve yarının) zorluklarını perspektife sokmak 

da önemlidir. Bölgenin tarihine ve son yıllarda kaydedilen 

ilerlemeye daha geniş bir bakış açısıyla bakıldığında, 

Güneydoğu Avrupa’nın yasadışı ticaretle yüzleşmeye yüzyılın 

başında olduğundan daha hazır olduğu gerçeği göz ardı 

edilemez. Aradan geçen dönemde de, vatandaşlar ile onlara 

hizmet eden ve onlara karşı sorumlu olan hükümetler 

arasında gerekli bir kanal olması gereken canlı bir sivil toplum 

ortaya çıktı.

SEE-IMPACT için öncelikli  odak noktası olmasa da, sivil 

toplum kuruluşları (STK’lar) ve onların AB’ye katılım müzake-

relerinin şeffaflığa yaptıkları katkılar, yasadışı ticareti ve ilgili 

suç planlarını ortaya çıkarmak ve hükümetlerin taahhütlerinin 

yerine getirilmesi için hiç bu kadar hayati olmamıştı. Nitekim, 

bölgedeki sivil toplum aktörleri tarafından yapılan araştırmacı 

raporlar ve bağımsız analizler bu rapor için temel kaynaklar-

dır. Buna bağlı olarak, Enstitü, STK’lar ve zorlu soruşturmala-

rın ve ifşaatların bile anlamlı bir değişiklikle sonuçlanmayaca-

ğına dair artan bir algıya sahip sıradan vatandaşlar arasında 

yeni köprülerin inşa edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu, 

Güneydoğu Avrupa vatandaşlarının özgür ve adil seçimlerde 

demokratik haklarını kullanmaları için daha iyi bilgilendirilme 

ve yetkilendirilme ihtiyacını daha da güçlendiriyor.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca, gümrük ve polis teşkilatlarından, 

savcılık ofislerinden, mali istihbarat birimlerinden (MİB’ler-

den), yolsuzlukla mücadele kurumlarından ve Avrupa işleri ve 

uluslararası işbirliğinden sorumlu bakanlık yetkililerinden 

hevesli, son derece yetkin ve motivasyonu yüksek profesyo-

nellerle yoğun görüşmeler yapıldı. Yeterli siyasi destekle, bu 

yetkililer ülkelerini ve bölgeyi daha güvenli, daha hazırlıklı ve 

21. yüzyılın sorunlarına meydan okumasına karşı daha 

güvenli hale getirme sorumluluğuyla görevlidirler. Siraküza 

Enstitüsü aşağıdaki 39 tavsiyeyi geliştirmesi onların saye-

sinde mümkün oldu.

Left clockwise: Regional dialogue in 

Siracusa; Skanderbeg Square in 

Tirana, Albania; Bucharest, Romania 

(credit: John M. Sellar)

National dialogue in Skopje, 

North Macedonia
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Öneriler

GDA ülkeleri, yasa dışı ticarete karşı mücadelelerini 

güçlendirmek için aşağıdaki adımları atmaya teşvik 

edilmektedir:

Stratejik ve politik konular

1. Bu raporda açıklandığı gibi, politika geliştirme ve 

kanunların uygulanması amaçları için, mevcut 

sektörel (veya ürün temelli) alanlarda yasadışı 

ticaretle mücadelenin sektörler arası bir fenomen 

olarak öneminin anlaşılması.

2. Belirli yasadışı ticaret sektörleri, organize suçlar, 

yolsuzluk ve yasa dışı finansal akışlar (YDFA’lar) ile 

ilgili olarak mevcut ulusal stratejilerin, eylem 

planlarının vb. bütünüyle devlet tarafından gözden 

geçirilmesi. Bu incelemenin amacı, mevcut stratejik 

belgeleri daha iyi bağlamak ve düzenlemek için 

boşlukları ve fırsatları belirlemek ve bunların 

uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesi için 

daha sağlam mekanizmalar geliştirmesi.

3. Yasadışı ticaretten kaynaklanan hem özel hem de 

kamusal yıllık ekonomik kayıpları ölçmekle görevli 

bir izleme mekanizması oluşturulması.

4. Sektörler arası yasadışı ticaretle mücadele için özel 

bir ulusal stratejinin geliştirilmesinin düşünülmesi. 

Suçun önlenmesi, böyle bir strateji belirleme süreci 

için kilit bir hedef olmalıdır. Ayrıca bu belgede ihmal 

edilmiş yasadışı ticaret biçimlerinin (örneğin, 

kültürel varlıklar, alkol, tütün ve petrol dahil tüketim 

malları, sahte tıbbi ürünler, yasadışı olarak ağaç 

kesilmiş kereste vb.), ülkedeki varlıklarını ve 

boyutlarını belirlemek için incelenmesi.

5. Kurumlar arası işbirliğini daha iyi ödüllendiren, 

proaktif, geleneksel olmayan göstergelerin benim-

senmesi dahil olmak üzere, yasadışı ticarete karşı 

mücadelede ilerlemeyi ve başarıyı ölçmek için yeni 

yaklaşımların değerlendirilmesi ve çeşitli kurumların 

direk ve indirek soruşturma ve kanun uygulama 

faaliyetlerinin  daha çok dikkate alınması.

6. Yasadışı ticareti ve ilgili suçları gözdağı vermeden 

veya başka bir zarar vermeden ortaya çıkarmak ve 

haber yapmak için çalışan sivil toplum kuruluşları-

nın, araştırma kurumlarının ve araştırmacı gazeteci-

lerin özgürlük ve bağımsızlıklarının korunması ve 

onlara karşı işlenen suçları sistematik olarak 

soruşturması ve cezalandırılması.

Kurumsal yönelim ve koordinasyon

7. Organize suçlar ve yasadışı ticaret konularında 

hizmet verecek uygun, yeterince finanse edilen ve 

iyi işleyen bir Merkezi Otorite’nin (MO) belirlenmesi.

MO, yasadışı ticarete karşı mücadelede taktik, operas-

yonel ve analitik liderliği uygulamak için gerekli yürütme 

işlevlerine ve yetkilerine sahip olmalıdır. Savcı önderli-

ğindeki soruşturma modeline uygun olarak, İdare çoğu 

durumda ülkenin en üst düzey savcılık bürosu olmalıdır. 

Herhangi bir bağlamda bu uygun değilse, alternatif 

olarak eyalet düzeyinde bir kolluk kuvveti belirlenebilir. 

Otorite, ilgili kuruluşlar arasında (özel sektör kaynakla-

rından gelen bilgiler dahil)8 istihbarat ve kanıt niteliğin-

deki materyallerin akışlarını merkezileştirmeli ve 

yönlendirmelidir, daha düşük seviyelerde ise koordinas-

yonu ve uygun koşullarda devralma vakalarını uygula-

maya yetkilendirilmelidir. Bu ayrıcalıklar, kolluk kuvvet-

leri ve ceza hukuku görevlilerine, sınır ötesi yasadışı 

ticaret planlarının altında yatan başlıca suç aktörlerine - 

özellikle OSÖ’lere ve onların ağlarına - odaklanmalarına 

yardımcı olmayı amaçlamalıdır. Şüpheye mahal 

vermemek için, bu tavsiye yeni kurumların oluşturulması 

gerektiği anlamına gelmez. 

Temel, merkezileştirici işlevi göz önüne alındığında, MO 

aynı zamanda, MO’nun talimatıyla toplanan ve dağıtılan 

doğru bilgi ve istihbarat, soruşturma ve adli sonuçlar 

dahil, yasadışı ticaret tehdidinin niteliği, kapsamı ve 

ölçeği hakkında ulusal (ve bölgesel) düzeylerde düzenli 

olarak rapor verme yetkisine sahip olmalıdır. Bu tür 

raporlar, politika analizleri ve ilerlemeler, ulusal stratejik 

belgelerin uygulanması, değerlendirilmesini ve 

güncellenmesi ve ilgili uluslararası forumlarda iyi 

uygulamaların ve öğrenilen derslerin paylaşılması 

konularında bilgi sağlamalıdır.

Antlaşma işlemleri ve mevzuat

8. BM Uluslararası Organize Suçlara Karşı Sözleşme-

sini ve onun ek Protokollerine (BMUOSK), BM 

Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesini (BMYMS) ve 

yasadışı ticaretle ilgili diğer uluslararası anlaşma-

lara uyulmasına ve uygulanmasına öncelik 

verilmesi (bkz. Ek 2).

9. Asgari olarak, ticaretle, veya başka şekillerde halk 

sağlığı veya çevre için önemli bir risk oluşturan, 

OSÖ’leri içeren ilgili yasa dışı suçların hapis 

cezaları da dahil olmak üzere ciddi minimum 

cezalara tabi olmasını sağlamak için mevzuatı 

gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.

10. Yasadışı ticarete karışan tüzel kişilere karşı yeterli 

cezalar verilmesi. 

11. AB üyesi olmayan üyelerle ilgili olarak, ulusal yasal 

çerçevelerin, özel işbirliği biçimleriyle ilgili 

hükümlerle, Gümrük İdareleri arasında Karşılıklı 

Yardımlaşma ve İşbirliğine ilişkin İkinci Napoli 

Sözleşmesi (Napoli II Sözleşmesi) ile uyumlu hale 

getirilmesi. AB üyeleriyle ilgili olarak, Sözleşme’ye 

yönelik mevcut çekincelerin gözden geçirilmesi. 

Tüm Güneydoğu Avrupa ülkeleri için, gümrük 

memurlarının özel işbirliği biçimlerini kullanmasına 

ilişkin sınırlamaların gözden geçirilmesi.

12. Özel Ek D de dahil olmak üzere Gümrük Prosedür-

lerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına 

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin (Revize Kyoto 

Sözleşmesi) onaylanması ve uygulanması ve 

STB’ler ve Davranış Kuralları hakkındaki OECD 

Tavsiyesinin uygulanması.

13. Dünya Ticaret Örgütü’nün Ticareti Kolaylaştırma 

Anlaşması ve diğer ilgili uluslararası anlaşmalar ve 

standartlar kapsamındaki ticareti kolaylaştırma 

önlemlerinin uygulanmasını hızlandırarak gümrük 

ve sınır yönetimi süreçlerindeki yasadışı ticaret ve 

yolsuzluk risklerini azaltılması.

Yasadışı ticaret davalarının araştırılması, 
soruşturulması, ve yargılanması

14. Merkezi bir elektronik veri tabanı veya diğerleriyle 

birlikte çalışabilen kuruma özel veri tabanları 

oluşturarak ilgili ulusal kuruluşlar arasında 

istihbarat, bilgi ve kanıtların hızlı, gerçek zamanlı 

paylaşımının mümkün olduğunun temin edilmesi.

15. Proaktif ve istihbarat öncülüğündeki soruşturma-

ları yürütmek için icra kurumlarını teşvik edilmesi, 

kaynak sağlanması ve eğitilmesi.

16. İlgili veri tabanlarına ortak erişim de dahil olmak 

üzere istihbarat analizi, risk değerlendirmesi ve 

soruşturmalar yürütmek için işbirliği yapmak için 

sınırlarda, limanlarda ve havaalanlarında bulunan 

gümrük, sınır polisi ve diğer yaptırım kurumlarının 

güçlendirilmesi ve onlara uygun şekilde kaynak 

sağlaması.

17. Yetkili araştırmacıların, her türlü yasa dışı ticaretle 

mücadele etmek ve daha geniş suç ağlarını ortaya 

çıkarmak için tüm özel soruşturma tekniklerini 

(ÖST’leri) kullanma yetkisine sahip olduklarının 

temin edilmesi. Ülkeler özellikle, uygun koşullarda 

adli gözetim ile gizli soruşturmaların kullanımını 

güçlendirmeli ve muhbirlerin kullanımı da dahil 

olmak üzere ileri eğitim sağlamalıdırlar.

18. Gizli ajanların, yasal statülerinde ve imtiyazlarında 

gerekli değişikliklerin yapılması da dahil olmak 

üzere, OSÖ’lere etkili bir şekilde sızmaları için 

yetkilendirilmesi.

19. Yasa dışı ticaret planlarında yer alan temel cezai 

suçlara yönelik soruşturmalara paralel olarak, mali 

ve kara para aklama soruşturmalarının sistematik 

olarak yürütmesi için kolluk kuvvetlerinin kapasite-

lerinin ve kaynaklarının artırılması. Bu amaçla ilgili 

daha fazla özel eğitim verilmesi.

20. Gümrüklere, yasadışı ticaret ve ticarete dayalı kara 

para aklama (TDKPA) dahil olmak üzere ilgili 

YDFA’lara yönelik cezai soruşturmaları yürütmek 

için daha güçlü yetkiler vermesinin düşünülmesi. 

Her durumda, gümrük kurumlarının, yasadışı 

ticaret düzenlerini ve failleri ortaya çıkarma ortak 

hedefi doğrultusunda diğer uygulama aktörleri ve 

özel sektör ile yakın bir şekilde çalışmasının sağlan-

ması.
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21. Organize suçları/yolsuzluğu ve daha hafif suçları 

ele almaları için farklı kuruluşları görevlendiren 

ülkelerde, gereksiz bir şekilde geciktirilmelerini 

veya tehlikeye atılmalarını önlemek için davaların 

genel kuruluşlardan uzmanlaşmış kuruluşlara 

(veya tersi) sorunsuz bir şekilde aktarılmasına 

yönelik ayrıntılı yönergeler oluşturmasının 

düşünülmesi.

22. Suçu kabul etme anlaşmalarının gerekçesinin net 

bir şekilde anlaşılmasının sağlanması. Buradaki 

şartlar kabullenmelerin: i) yetersiz veya hatalı 

soruşturmaların yerini almayı amaçlamaması; ii) 

herhangi bir istismar, keyfilik veya yolsuzluk olayını 

önlemek için yargı denetimine tabi tutulması; ve iii) 

mahkumiyetinin neredeyse kaçınılmaz olduğu bir 

sanığa, yargılamaların hızlı bir şekilde çözülmesi 

karşılığında sınırlı menfaatler elde etme fırsatının 

sunulması, ve bu şekilde ceza hukuk sisteminin 

değerli malzeme ve insan kaynaklarını korumasına 

izin vermesiidir.

23. Yasadışı ticaretin en ciddi tezahürlerine karşı etkili 

caydırıcılara olan ihtiyacı güçlendiren ve yasal 

olarak öngörülen cezaların eşit olmayan şekilde 

uygulanma riskinin azaltılması, yasadışı ticaret 

alanı da dahil olmak üzere, açık cezalandırma 

kılavuzları getirilmesinin düşünülmesi.

24. Sömürü unsuruna odaklanarak, savcılar ve ceza 

soruşturmacıları için İT’nin temel kavramları 

hakkında daha fazla eğitimler düzenmesi.

25. Kaçakçılık olarak nitelendirilmek için gerekli olan 

yasadışı minimum uyuşturucu miktarının değerlen-

dirilmesi ve gerektiğinde tanımlanması.

Yasa dışı malların geri alınması

26. Durdurma, haciz veya el koyma emirlerine tabi 

olabilecek gelirlerin ve suç araçlarının tanımlanma-

sını ve izlenmesini kolaylaştırmak için bir Varlık 

Kurtarma Ofisi (VKO) kurulması ve yeterli şekilde 

kaynak sağlanması.

27. El konulan suç varlıklarının bir kısmını, ceza hukuku 

uzmanlarının ve kolluk kuvetlerinin uluslararası 

organize suça karşı çalışmalarını desteklemek için 

kullanmasının ve ulusal düzeyde yasadışı ticaret-

ten en çok etkilenen topluluklarda direnç oluştur-

masının düşünülmesi.

Kurumlar arası ve uluslararası işbirliği

28. Kilit savcılık büroları, polis, gümrük ve ilgili icra 

kurumları, MİB ve mali soruşturmalarda uzmanlığa 

sahip diğer kuruluşlar ve ilgili teftiş/düzenleyici 

kurumlar arasında düzenli diyalog fırsatlarının 

artırılması.

29. Özellikle savcılar, polis ve gümrük memurları, mali 

analistler ve müfettişler ve vergi makamları için 

kurumlar arası eğitim fırsatlarının artırılması.

30. UNODC-Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) İçerikli 

Kontrol Programından yararlanılması ve yasadışı 

ticareti tespit etmede kurumlar arası işbirliğinin 

teşvik edilesi.

31. GDAKUM, Europol, Eurojust ve Interpol ile diğer 

uluslararası kuruluşlar arasında, yasadışı ticaretle 

ilgili ortak soruşturmalar da dahil olmak üzere 

operasyonel, analitik ve eğitim işbirliğinin güçlen-

dirilmesi.

32. Uzman organize suç ve yolsuzluk dairelerinin üst 

düzey yetkililerinin yanı sıra yasamacılar ve suç 

istihbaratı analistlerini de bir araya getirecek 

bölgesel düzeyde düzenli stratejik diyaloglara 

yatırım yapılması.

Kamu-özel sektör ortaklıkları

33. İşletmelerin ve diğer özel sektör aktörlerinin, 

soruşturmaların ve cezai kovuşturmaların bütünlü-

ğünü sağlamak için uygun kontroller ve dengelerle 

yasadışı ticaret soruşturmalarını desteklemede 

oynayabilecekleri rolün çok daha büyük olabilece-

ğinin anlaşılması. MO özel sektörü dahil etmek ve 

düzenli olarak danışmanlık yapmak için kanallar ve 

prosedürler geliştirmeye katkıda bulunmalıdır.

34. Yasadışı ticaret soruşturmaları sırasında, soruştur-

macıların, uygun olduğunda işletmeler ve diğer 

özel sektör aktörleriyle işbirliği yapma yetkisine 

sahip olduklarının temin edilmesi için yasal ve 

düzenleyici çerçevelerin gözden geçirilmesi.

Bölgesel girişimler ve ek araştırma ve 
inceleme alanları

35. GDA’daki TDKPA dahil olmak üzere YKPA’ların 

ölçeği, yaygınlığı ve itici güçleri hakkında daha 

fazla araştırma ve inceleme yapılması.

36. GDA’daki STB’lerinde yasadışı ticaretle ilgili 

riskler ve icra ve ceza adaleti yetkililerinin bu 

bölgelerle bağlantılı olarak yasal yetkilerini ne 

ölçüde kullandıklarına ilişkin daha fazla 

araştırma ve soruşturma yürütülmesi.

37. İrtibat savcılarının diğer Güneydoğu Avrupa 

ülkelerine, bölge içindeki veya dışındaki AB 

üyelerine veya yasadışı ticaret konusunda  ciddi 

zorluklar sergileyen diğer ülkelere konuşlandırıl-

ması için düzenlemeler yapmayı düşünülmesi.

38. Yasa dışı ticaret olgusu ve sektörler arası 

boyutları konusunda ceza hukuku ve kanun 

uygulayıcı görevliler için eğitim, bilinçlendirme 

ve profesyonel eğitim ve kapasite geliştirme 

fırsatlarının geliştirilmesi 

39. Yasadışı ticaret müdahalelerine ilişkin ikili, çok 

taraflı ve/veya bölgesel stratejiler belirlenme-

sine yönelik yeni mekanizmaların destekleme-

yinmesinin düşünülmesi.
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işbirliği’nde de tartışılacaktır.

6 Bkz. GITOC, Transnational Tentacles, n. 6, 25.

7  Arapça’da Hawala, ‘değiştirmek’ veya ‘dönüştürmek’ anlamına 

gelir. Genellikle Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika’da kullanılan 

gayri resmi bir değer transferi sistemini ifade eder. Küçük bir 

ücret karşılığında, bir yargı bölgesindeki bir hawaladar, başka 

bir yargı bölgesindeki birinin ödemesini sınır ötesi bir işleme 

gerek kalmadan gerçekle ştirir. Bir taraftan, bu (sözde 

“bankasız”) sistem resmi finansal sisteme erişemeyenlere 

finansal hizmetler sunmaktadır. Diğer  taraftan, Hawalalar ve 

onların para aktarıcı ağları, yaptırımlardan kaçmanın yanı sıra 

kara para aklama, terörün finansmanı ve dolandırıcılık amacıyla 

sömürülüyor. Güven ve itibara dayanan Hawala ve benzeri 

kanallar geleneksel olarak aile, kabile veya bölgesel bağlantılara 

dayanıyordu.. Bugün, onlar daha geniş ağlara hizmet veriyorlar: 

Mali Eylem Görev Gücü (MEGG), Kara Para Aklama ve Terörün 

Finansmanında Hawala ve Diğer Benzer Hizmet Sağlayıcıların 

Rolü, Ekim 2013.

8  Hükümet düzeyinde, MO’nun ilgili savcılık ofislerinden, 

polisten, sınır polisi ve gümrük kurumlarından, FIB’den, 

yolsuzlukla mücadele dairesinden, düzenleyici / teftiş ve ticaret 

kontrol kurumlarından ve diğer kurumlardan girdi toplamak için 

yetkilendirilmesi gerekir. ilgili (örneğin sahil güvenlik). MO, 

soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili olarak ulusal ajanslar 

arasında uygun bilgi paylaşımı düzeyini belirlemek ve 

gerektiğinde bilgi paylaşımını sağlamak için en iyi konumdadır.
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