
2018 yılının uyuşturucu ile mücadele kapsamında yoğun bir yıl olacağının 

açıklanmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ile Muğla’da 
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 

Polis Akademisinden 1990 yılında mezun oldum. İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde 

çalışmaya başladım. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Sonrasında 

Erzurum’a atandım ve ağırlık Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olmak üzere farklı 

şubelerde görev aldım. Şark görevi dönüşümde Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Daire Başkanlığında görevlendirildim. Uzun yıllar orada çalıştım. O arada değişik vesilelerle 

yaklaşık 2,5 yıl civarında yurt dışı görevlerde bulundum. Buradan sonra yine Hukuk 

Müşavirliğinde Malatya Polis Okulunda Öğretmen Emniyet Müdürlüğü görevlerinde 

bulundum. 2014 yılı yazında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak atandım. 7 ay kadar Polis Baş 

Müfettişi olarak çalıştım. Mart 2015’te tek bir kararname ile atandım bu dünya güzeli şehre. 

O zamandan bu yana yaklaşık 3 yıldır Muğla İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyorum 

Burada hizmet ediyorum ve bundan dolayı çok mutlu ve onurluyum. 49 yaşındayım. Evliyim. 

1 kızım ve 1 oğlum var.  

 

Burada göreve başladığınız günden bugüne Muğlalılar sizi çok sevdi. Sıcakkanlı, samimi 

ve ulaşılabilir bir Emniyet Müdürüsünüz. Peki siz Muğla’yı nasıl değerlendiriyorsunuz?  
Öncelikle şunu söylemeliyim, Cenab-ı Allah’ın müthiş güzellikler bahşettiği bir coğrafya 

burası. Her bir ilçesi her bir bölgesi ayrı güzelliklere sahip. Bu coğrafi güzelliğin yanında 

Muğla insanı da sıcakkanlı, sevecen ve hoş görülü. İnsanları kolaylıkla içine alabilen bir 

yapıya sahip. Kendinizi sokağa çıktığınızda güvende hissediyorsunuz ve gece yarısı annenize, 

komşunuza giderken başıma ne gelir kaygısı hissetmiyorsunuz. Ben yazın gecenin 2’sinde 

bakıyorum 13-14 yaşındaki kız çocuklarımız patenlerini giymiş sokaklarda rahatça geziyorlar. 

Aileler biliyor. Bir kaygıları yok. Muğla, o açıdan gerçekten insanımızın ferasetiyle, 

hoşgörüsüyle güvenli bir kent diyebiliriz. Yine en önemli gördüğüm özelliklerden birisi de 

Muğlalılar, vatanına, milletine, bayrağına, Atatürk’üne oldukça bağlı. Yani iyi bir vatandaşın 

göstermesi gereken bütün özelliklere sahipler. Tabi bu durum, mesleğimizin icrasında bize 

çok büyük kolaylık ve destek sağlıyor. Halkımızdan, insanımızdan aldığımız güç, moral, 

destek bizim yapmış olduğumuz çalışmaların en önemli destekleyicisi diyebilirim. Yani 

Muğla insanımız o anlamda her türlü takdirin üzerinde. Zaten çağdaş polisliğin temelinde de 

bu var. Vatandaşıyla bütünleşmiş vatandaşımızın yönetsel düşüncelerle telkinlerini dikkate 

alan hatta bir anlamda katılımını dahi alan yönetim anlayışı çağımızın yönetim anlayışı. Biz 

toplum destekli polis faaliyetlerimizde, her vesileyle toplumumuzun her kitlesiyle bir arada 

olmaya çalışıyoruz. Onların duygularını, düşüncelerini, önerilerini, telkinlerini idari 

anlayışımıza yerleştirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın korunması, onların 

sağlıklı nesiller olarak yetişmesi; dezavantajlı diyebileceğimiz insanlarımızın önüne yeni 

fırsatlar sunulması teşkilat olarak temel amaçlarımızdan. Polislik doğası gereği biraz ciddi bir 

duruş gerektirse de hepimizin ailesi, çocuğu olduğu, aslında sizlerin yaşadığı, hissettiği 

günlük rutinde hayatın içinde olan her şeyi bizim de yaşadığımız bir gerçek. Dolayısıyla 

bizim farklı bir şekilde bir rol geliştirmeye ihtiyacımız yok. Bizim, olduğumuz gibi bu 

Anadolu’nun genlerimize nakşettiği davranış biçimiyle, tüm doğallığıyla yaşamamız, 

davranmamız yeterli oluyor.  

 

Muğla’yı görev yaptığınız diğer iller ile kıyaslayabilir misiniz? 



Bizler açısından Muğla’nın en büyük dezavantajı bu kadar güzel bir ilde çalışıyor olmanın 

dışarıya yansıttığı algı. Muğla’ya tatil ve eğlence için gelinir ama bizler buraya çalışmak, 

hizmet üretmek için geldik. Vatandaşımızın hayatını tüm özgürlüğü ile yaşayabilmesinin 

zeminini sağlamak için geldik. Dolayısıyla biz burada tatil yapmıyoruz, çalışıyoruz. Bu algıyı 

bir şekilde değiştirmek gerekiyor. Bunu iyi anlatmak gerekiyor. Muğla’nın gerçekten ilçeleri 

büyük ve coğrafi olarak birbirinden uzak. Bu yönetiminin çok kolay olmadığını gösteriyor. 

Özellikle yaz aylarında artan turistik aktivite müthiş bir insan sirkülasyonunu ortaya koyuyor. 

İlçelerimizin nüfusu 4-5 kat artıyor. Bu hareketliliğin doğal sonucu olarak da güvenlik 

sorunları ortaya çıkıyor. Fakat bizler buna hazırlıklıyız.  

 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Ocak ayında düzenlediği bir toplantı ile 2017 yılı turizm 

sezonunun güvenli bir şekilde geçmesi nedeniyle Valiliğimize, İl Emniyet 

Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür etti. Burada yapılan 

konuşmalarda 2018 yılının uyuşturucu ile mücadele konusunda daha somut adımların 

atılacağını bir yıl olacağı dile getirildi. Bu konu, kuşkusuz toplum açısından en hassas 

konulardan fakat 2018 yılında yoğunlaşılmasının nedeni ne?  

Bu konuya Muğla’dan önce ülke geneli açısından değerlendirecek olursak, ülkemiz yıllarca 

uyuşturucu ticareti noktasında hep bir transit ülke olarak bilinirdi. Yani üretilen veya son 

kullanılan nokta değil, bir geçiş güzergâhı olarak kullanılırdı. Kullanım görece daha azdı. 

Ancak son yıllarda ülkemiz, çok vahim boyutlarda olmasa da, uyuşturucunun kullanıldığı bir 

coğrafya. Bu anlamda uyuşturucu ile mücadelede de gerçekten çok ciddi, çok iradeli, çok sıkı 

tedbirler almamız gerekiyor. Devletimizin en üst kademesinden bu irade, çok net olarak 

ortadadır.  Ve bu ülkemizin her tarafındaki idarecilere benimsetilmiş, anlatılmış bir konsepttir. 

Bunu sadece 2018 yılı için değerlendirmemek lazım. 2017 yılı, Türk tarihinin uyuşturucu 

noktasında en yüksek yakalamalarının olduğu, rekorların kırıldığı bir yıldır. İlimizde de bu 

anlamda çok değerli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Kararlılık ve azimle 

insanlarımızın, gençlerimizin bu uyuşturucu belasından uzak durması için elimizden gelen 

gayreti göstermek durumundayız. Tabi biz uyuşturucu ile mücadelenin kolluk boyutunda; 

polisiye tedbirlerle üretimin engellenmesi, nakliyenin önlenmesi, satışın engellenmesi 

noktasında üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu çok daha 

kapsamlı bir konu. Gençlerimizin uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirilmeleri, 

farklı alanlara, sosyal-sanatsal etkinliklere kanalize edilmeleri son derece önemli. Bu belaya 

müptela olmuş insanlarımızın tedavisi ve rehabilitasyonu noktasında alınacak sağlık tedbirleri 

yine bu konunun farklı bir boyutu. Uyuşturucu bitkilerinin ekimi ve denetimi noktasında, 

tarım kontrolü birçok kurum ve kuruluşu ilgilendiren bir alan. Tabi sivil inisiyatifi asla ve asla 

göz ardı etmemek gerekir. Devletimizin geliştirdiği mücadele politikalarının yanında 

insanlarımızı sivil toplum örgütleri bünyesinde bir araya getirerek yapılacak çalışmalar son 

derece önemli ve değerli. Bu beladan insanımızı koruyabilmek için elimizden gelen tüm kol 

faaliyetlerini tüm operasyonel faaliyetleri ciddi, kapsamlı bir şekilde uyguluyoruz. Ve bu 

kapsamda mücadelemiz artarak devam edecek. Çünkü bu mücadeleye yenik düştüğümüz an 

gençlerimizi, insanımızı ve dolayısıyla geleceğimizi kaybederiz.  

 

Ülke genelinde yapılacak çalışmalar kapsamında üniversitelerde ve liselerde kullanım 

oranlarının tespiti için sağlık görevlileri tarafından taramalar yapılacağı bilgisi 

verilmişti. İlimiz için aynı şey söz konusu mu? Velilerimizin korkacağı bir durum 

mevcut mu? 

İlimiz için vahim sayılabilecek, korkulacak bir durum söz konusu değil. Ancak dikkatli 

olmamız, tedbirlerimi almamız ve koruyucu önleyici politikaları şimdiden hayata geçirmemiz 

gerekiyor. Alarm zilleri bir panik halini çalmıyor ama alarm hafif hafif veriyor. Bu şekilde 

görürsek daha doğru olur.  



 

Bununla ilgili Emniyet Müdürlüğümüzün farklı kurumlarla işbirliğinde hayata 

geçirmeyi planladığı çalışmalar var mı? 

Hayata geçmiş olan pek çok projemiz mevcut. Valiliğimiz bünyesinde uyuşturucu ile 

mücadele kurullarımız var. Paydaş kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek ortak mücadele 

stratejileri, eylem planları hazırlanıp hayata geçirildi. Uyuşturucu belasının hedef kitlesinde 

olan gençlerimize, öğrencilerimize yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme anlamında eğitsel 

anlamda da yapılan çok faaliyetimiz var. Sivil toplum örgütlerimiz ve okullarımızdan da bu 

kapsamda talepler geliyor. Fakat şunu vurgulamak istiyorum. Eğitim tamamen farklı bir konu.  

Bu nedenle, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizde, yanımızda bir psikolog, psikiyatri veya 

pedagog gibi niteliklere haiz kişilerinde bulunmasına özen gösteriyoruz. Çünkü bir şeye 

‘bundan uzak durun’ derken o genç zihinlerde korunmak istenen maddeye karşı bir ilginin bir 

alakanın doğmasından çekiniyoruz. Ortaklaşa, kontrollü pedagojik olarak veya eğitim dilimi 

anlamında bir süzgeçten geçmiş bilgilerle bu eğitimi vermeye dikkat ediyoruz. Bunun 

haricinde tabi daha pek çok faaliyetimiz var. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle güzel 

faaliyetlerimiz var. Gençlerimizin enerjilerinin legal ve daha iyi alanlara yönlendirebilmesi 

amacını taşıyan ortak projelerimiz var. Bunların yanı sıra ilimiz bünyesinde motosikletli 

Narkotimler oluşturduk. Narkotimleri özellikle okullarımızın etrafında görevlendiriyoruz. 

Okul Müdürleriyle, Okul Aile Birlikleriyle ve yöneticilerle irtibat içerisinde olmalarını, şahit 

oldukları veya edindikleri bilgileri gecikmeksizin bizlerle paylaşmalarını arzu ediyoruz. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, özellikle okul ortamlarında uyuşturucudan uzak tutabilmek 

için tedbirlerimizi maksimum düzeyde alıyoruz. Orta dereceli okullarımızda bu anlamda ciddi 

sorunumuzun olmadığını mutlulukla iletebilirim. Üniversite öğrencilerimizin yoğun olarak 

yaşadıkları yerlere yönelik farklı polisiye tekniklerle, sık sık kontroller ve uygulamalarla 

buraları kontrol altına alıp, torbacı yada satıcısı olan nitelendirilen kişilerin bu ortamlara 

yaklaşmasını ve buralarda taban bulmasını engellemek için faaliyetlerde bulunuyoruz. Narko 

Whatsapp ihbar hattı oluşturduk. Broşürler ve pankartlarla bunu il genelinde duyurduk. 

İnsanlarımızın kendi kimliklerini gizleyerek narkotikle ilgili sahip oldukları bilgileri veya 

şahit oldukları olayları bizlerle paylaşmalarını arzu ettik. Bu kapsamda güzel geri bildirimler 

de alıyoruz. 

 

Birde Narko Savar araçlar var… 

Evet. Farkındalık yaratmak amacıyla bir aracımızı tamamen giydirdik ve ilimizde 

gezdiriyoruz. Bu kapsamda üniversite yerleşim alanı Kötekli’ye ağırlık veriyoruz. İlgisini 

çekerek aracımıza yaklaşan gençlerimizi bilinçlendirici ve bilgilendirici paylaşımlarda 

bulunuyoruz. 

 

Muğla’daki durumu rakamlarla açıklamamız mümkün mü? 

Bizler, ne kadar çok uyuşturucu madde yakalarsak polisiye anlamda kedimizi o kadar başarılı 

buluruz. Ama miktarın yanında torbacı dediğimiz sokak satıcılarının yakalanarak cezaevine 

konulmaları da önemli bir mücadele yöntemi. 2017 yılında ağırlıklı olarak sokak satıcılarına 

yöneldik. 2016 yılında yakalanan şüpheli sayısı 885 iken ilimizde, 2017 yılında 1088 kişi 

yakalandı. Yani sokak satıcılarını yakalamaya yönelik daha bir gayret içerisinde olduk. Yine 

2016 yılında uyuşturucu satıcısı olmak suçundan 123 kişi tutuklanırken 2017 yılında ikiye 

katlanarak bu sayı 244 kişiye ulaştı. 

 

Akdeniz sularında gerçekleşen uluslararası bir operasyon olmasına rağmen 2017 yılında bir 

rekor gerçekleşti. Marmaris’teki limanımıza çekilen bir gemide 1 ton 71 kg eroin maddesi ele 

geçirildi. 2016 yılında da yine Muğla tarihinin bir seferde en yüksek yakalamasını yapmıştık 

ve 818 kilo esrar maddesi ele geçirmiştik. Polisiye anlamda ve operasyonel anlamda 



istatistiklerimiz iyidir ve bu tabi artarak devam edecektir. Ama nihai hedef noktasında biz 

şunu umuyoruz; üretim olmasın, satıcı olmasın, kullanıcı olmasın.  

 

Gençlere ve ailelere bu konuda bir mesajınız var mı?  
Ailelerin gençlerimizi ve çocuklarımızı gözlemlemeleri çok önemli. Çünkü onları en iyi 

tanıyanlar aileleri. Gençlerimiz sosyal ortamlarda, arkadaş çevresinde bu belaya müptela 

olabiliyorlar. Ailelerin çocuklarıyla ilgili, alakalı olmaları ve çevrelerini mutlaka takip 

etmeleri gerekiyor. Ne tür çevrelerde ne tür dostluklar edindiklerini bilmeleri gerekiyor. 

Çocuğunun uyuşturucu kullandığından şüphelenen ailelerimizin mutlaka çocuğunun iyiliği 

için gerek sağlık kuruluşlarıyla gerekse bizlerle bir an önce temasa geçmesini istiyoruz. 

Bizler, uyuşturucu kullandığından şüphe edilen çocuklarda ne tür değişiklikler olabileceğine 

ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Ailelerimiz tereddüt etmeden bize gelebilirler yada 

Narko Whatsapp hattımızı arayabilirler. Bizler kendilerine her konuda gerekli yardım ve 

desteği sağlamayı hazırız.  

 

Uyuşturucuyla mücadele konusu, ülkemizin her bir köşesinde önemsenen, en üstten en alta 

kadar herkesin azim, kararlılık duygusunu en yüksek seviyede hissettiği, siyasal ve bürokratik 

iradenin en somut olduğu konulardan birisidir. Bizler Muğla özelimizde ilimizin her bir 

tarafında uyuşturucu kullanımını en aza indirebilmek bütün uyuşturucu satıcılarını ve 

üreticilerini yakalayabilmek ve bunun müptelası olmuş insanlarımızı da tedavi ve rehabilite 

edip tekrar topluma kazandırabilmek için elimizden gelen her şeyi, kamu bürokrasisi olarak 

yapmaya devam edeceğiz. Ama tekrar ifade etmek istiyorum sivil toplum kuruluşlarımızla, 

insanlarımızla mutlaka ve mutlaka bu sorunla bu belayla mücadele etme noktasında inisiyatif 

geliştirmelidir. 

 

Son olarak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak doğrudan alanınız olmamasına rağmen bu 

konuya eğiliyor olmanız, sesimiz olmanız ve mesajlarımızı iletmenize vesile olmanız 

gerçekten takdire şayan. Bu kapsamda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Bülent 

Karakuş başta olmak üzere, tüm yönetime ve meclise teşekkürlerimi iletiyorum. 

 

NarkoMobil WhatsApp İhbar Hattı : 0552 155 48 48  

 
 


