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26 HAZİRAN 
ULUSLAR ARASI MADDE BAĞIMLILIĞINI VE YASADIŞI TİCARETİNİ ÖNLEME GÜNÜ 

 
Uyuşturucu madde, sakinleştirici ve/veya uyarıcı etkileri olan, kişide kullanımına bağlı daha fazla kullanma 
isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren, bitkisel kökenli veya bir takım kimyasal 
bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden, merkezi sinir sistemini etkileyerek 
fiziksel ve/veya ruhsal bağımlılık hallerine yol açan bütün maddelere verilen isimdir. Uyuşturucu  
bağımlılığı ise yasal ya da yasadışı bir maddenin olumsuz yan etkileri olmasına rağmen kullanılmaya devam 
edilmesidir.1

 

 

Uyuşturucu madde kullanımı kullanıcı sağlığını olumsuz yönde etkilediği kadar, kişinin ailesini, yakın 
çevresini hatta toplum düzenini bozan önemli bir sorundur. Madde kullanan kişilerde yoksunluk, yüksek 
doz ve güvensiz madde kullanımına bağlı ciddi sağlık sorunları hatta ölümler görülmektedir. Damar içi 
madde kullanımı aynı zamanda infeksiyon etkenlerinin bulaşması açısından en önemli risk faktörüdür. 
Madde kullanan her yedi kişiden birine HIV, iki kişiden birine ise Hepatit-C bulaşmaktadır. Madde kullanan 
kişilerde riskli cinsel davranış ve buna bağlı cinsel yolla bulaşan hastalıklar da toplumun geneline göre 
daha sık görülmektedir. Bu sorunlara ek olarak ek olarak madde kullanan kişilerde hafıza ve davranışlar 
üzerinde kontrol kaybı, korku ve öfke nöbetleri, akciğer kanseri, kalp ritminde bozulma, kalp krizi ve erken 
ölümler görülebilmektedir. 2016 yılında yayınlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre 2014 yılında her 20 
erişkinden birinin en az bir kez madde kullandığı, madde bağımlısı sayısının ise dünya genelinde  29 
milyona ulaştığı tahmin edilmektedir. Uyuşturucu kullanımına bağlı ölüm sayısı ise 207.000 olarak 
kaydedilmiştir.2,3

 

 

Uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu maddelerin tarım, üretim, dağıtım ve sokak düzeyinde satışını 
içerisine alan dinamik ve karışık bir süreçtir. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok 
yaklaştığı konumda bulunması nedeniyle uyuşturucu madde kaçaklığı açısından riskli bir coğrafyada 
bulunmaktadır.1

 

 
Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımı Avrupa’dan düşük olmasına rağmen önlem alınmadığı takdirde 
her an artabilecek bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle madde kullanımı ve kaçakçılığının önüne 
geçme amacıyla 13 Kasım 2014 tarihli 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında “Uyuşturucu ile 
Mücadele Yüksek Kurulu” kurulmuştur. 2015 yılında hazırlanan “Uyuşturucu ile Mücadele  Acil  Eylem 
Planı” nda da amaç, uyuşturucu kaçakçılığını ve ulaşılabilirliğini önlemek, hedef grupları bu konuda 
bilgilendirmek, bağımlı ya da yakınlarının başvurabileceği özel birimler oluşturmak, tedavi erişilebilirliğini 
kolaylaştırmak, bağımlı kişilerin toplumdan dışlanmasını önleyerek bu soruna toplum olarak çözüm 
üretmeye çalışmaktır.4

 

 

 
1 [Internet] 
http://www.thsk.gov.tr/dosya/birimler/tutun_mucadele_db/duyurular/Ulusal_Uyuturucu_le_Mcadele_Strateji_Belgesi_201 6_ 
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2 [Internet]  https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf. Erişim:20.06.17. 
3 [Internet] http://tbm.org.tr/media/1166/05_yetiskin_madde.pdf. Erişim:20.06.17. 
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Küresel anlamda önemli bir sorun olan madde bağımlılığı ve ticareti konusunda farkındalığı artırmak 
amacıyla 26 Haziran Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 7 Aralık 1987’den beri  “Uluslararası 
Madde Bağımlılığını ve Yasadışı Ticaretini Önleme Günü” olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlerin bu 
gün kapsamında 2017 yılı için belirlediği tema “ÖNCE DİNLE” dir. Bu temanın amacı yetişkinlerin çocuk ve 
gençleri dinleyerek onların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümelerini desteklemeleridir.5 Ülkemizde de 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından toplum tabanlı bir mücadele başlatmak amacıyla “Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı” başlatılmıştır. Program kapsamında her yaş grubu için ayrı eğitim materyalleri 
geliştirilmiş ve sigara, internet gibi her çeşit bağımlılıkla mücadele hedeflenmiştir.6 Ayrıca 2016 tarihinden 
başlamak üzere uyuşturucu ile mücadele için “Alo 191” hattı kurulmuştur.7

 

 
Sonuç olarak madde kullanımı yaş, meslek, ülke ayırt etmeksizin tüm insanlığı ilgilendiren sağlığı, toplum 
yapısını bozan bir sorundur ve gerekli önlem ve mücadele adımları atılırken herkesin katılımı önemlidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 [Internet] https://www.unodc.org/unodc/en/ngos/listenfirst-on-the-world-drug-day-2017.html. Erişim:20.06.17. 
6 [Internet] http://uygulayici.tbm.org.tr/. Erişim:20.06.17. 
7 [Internet] https://www.saglik.gov.tr/TR,1426/alo-191-uyusturucu-ile-mucadele-danisma-ve-destek-hatti-hizmetinizde.html. 
Erişim:21.06.16. 
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