
Washington D.C.'de bulunan National Whistleblower 
Center, muhbirlik kanunu alanındaki lider STK'dır. 30 yılı 
aşkın süredir muhbirleri korumak ve muhbirliği özendirmek 
için faaliyet göstermekteyiz. 
  
 

 
  

Muhbir Kimdir? 
Muhbir, riskleri kendine ait olmak üzere rüşveti, devlet yetkililerinin 
yolsuzluklarını, vahşi yaşam suçlarını ve diğer kanun ihlallerini ilgili 
makamlara rapor eden kişidir. Belirli kanunlar gereği STK'lar da 
"muhbir" olarak değerlendirilir. 
 
Muhbirler Vahşi Hayvan Kaçakçılığına Karşı Mücadelede Güçlü bir 
Kuvvettir! 
Son yıllarda, birçok ülkenin güvenliğini ve stabilitesini tehdit eden vahşi 
yaşam suçlarında önemli bir artış oldu. 
Vahşi hayvan kaçakçılığı multi milyar dolarlık uluslararası bir sektördür ve tutuklanma ve 
mahkumiyet oranı düşüktür. 
Muhbirliğin teşvik edilmesiyle, içeriye ait bilgilere sahip olan kimseler vahşi yaşam suçlarının 
tespit edilmesinde devrim yapacak, etkin kanuni yaptırımları ve öz uygunluğu arttıracak ve nesil 
tükenmesi krizini tersine çevirecektir. 
 
 Vahşi Yaşam Suçlarının Kanıtını Rapor Etme 

Suça dair birinci elden bilgiye ve yasa dışı faaliyetleri teyit eden belgelere sahipseniz vahşi 
yaşam suçları hakkında muhbirlik yapmayı düşünebilirsiniz. 
Gözlemlediğiniz vahşi yaşam suçlarına dair kanıt toplayıp düzenlemek son derece önemlidir. 
Aşağıdaki gibi sağlam kanıtlarla desteklendiklerinde güvenlik güçlerinin ipuçlarını soruşturma 
ihtimali daha yüksektir: 

   
• Fotoğraflar 

• E-postalar   

• Kartvizitler   

• Bilimsel Raporlar   

• Fatura Kayıtları   

• Bütçe ve Mali Veriler   

• İç Raporlar   

• Toplantı Tutanakları   

• Video ve Ses Kayıtları   

• Bilimsel Test Sonuçları   

• Geçiş Güzergahları ve Nakliye Yöntemleri   

• Banka Hesap Bilgileri   



• Rüşvet ve Kara Para  Aklama Kanıtı   
 
HERHANGİ bir devletin vahşi yaşamı koruma kanunlarının ihlaline dair bilgisi olan kimselerin, bu 
bilgilerinin güvenli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için yasal temsilciye başvurmaları önemle 
tavsiye edilmektedir. 
 
Muhbirler için Ödüller 
Uluslararası muhbirler, yabancı yetkililerin yolsuzluklarını bildirdikleri için ABD ödül kanunları 
gereği 30 milyon ABD Doları'nın üzerinde ödül aldılar. 
 
ABD hükümeti, açık denizlerdeki okyanus kirliliğini rapor eden ABD vatandaşı olmayan 
muhbirlere 31,8 milyon ABD Doları'nın üzerinde ödeme yaptı. 
NWC'nin Global Vahşi Yaşam Muhbirlik Programı Lacey Kanunu, Yurtdışı Yolsuzluk Uygulamaları 
Kanunu ve Yanlış İddia Kanunu gibi kanunlardaki muhbirlik hükümlerini kullanarak içeridekilerin 
kaçakçılık ve diğer vahşi yaşam suçlarını bildirmelerini teşvik ediyor. 
      
 Muhbirler için Ödüller ve Koruma 
Vahşi yaşam suçlarıyla mücadele etmek için tasarlanmış, sağlam muhbir ödüllendirme 
hükümleri içeren ve uluslararası olarak geçerli güçlü ABD kanunları vardır. 
 
Bu ödüllendirme kanunları, hayvanları, balıkları, bitkileri ve tehlikede olan türleri yasa dışı hasat, 
kaçakçılık ve gerek Amerika Birleşik Devletleri'ne gerekse ABD vatandaşları ya da ABD ile ilişkili 
şirketlerden ithalatına karşı koruyan dünyanın her yanındaki önemli vahşi yaşam kanunlarına 
yönelik ihlalleri açıklayan muhbirleri desteklemektedir. 
 
NWC'nin Global Vahşi Yaşam Muhbirleri Programı, dünyanın her yerindeki bireylerin vahşi 
yaşam suçlarını rapor edebileceği güvenli ve tamamen gizli bir çevrimiçi platform sunar ve daha 
sonra muhbirleri ABD yetkililerini raporlarını sunmalarına yardımcı olabilecek avukatlarla bir 
araya getirir ve ilgili ABD kanunları gereği ödül başvurusunu yapar. 
 

Program hakkında daha fazlasını öğrenmek ve bir rapor sunarak NWC'nin Vahşi Yaşam Avukat 
Yönlendirme Hizmetinden (ARS-Attorney Referral Service) faydalanmak için lütfen aşağıdaki 

adresi ziyaret edin: www.whistleblowers.org/wildlife. 
 
NWC'nin Global Vahşi Yaşam Muhbirlik Programı, USAID'in National Geographic Society, 
Smithsonian Institution ve TRAFFIC ile ortaklaşa yürüttüğü bir girişim olan 2016 Vahşi Yaşam 
Suçları Teknoloji Yarışması'nda Büyük Ödül kazandı. Program ayrıca Wildcat Foundation'dan da 
önemli bir bağış aldı. 

http://www.whistleblowers.org/wildlife

