
UYUŞTURUCU MADDE BİLGİLERİ 
1. UYUŞTURUCU MADDELERİN TANIMI 

Uyuşturucular,kullanıldığı zaman merkezi sinir sisteminde,duygu ve davranışlarda 
değişiklik ve dengesizliklere sebep olan,sürekli kullanımında ve ileri safhasında alışkanlık 
yapan,yokluğunda ruhsal ve fiziksel tepkilere neden olabilen zehirleyici maddelerdir 

a.Madde Bağımlılığı: 

Tıp dilinde uyuşturucu madde bağımlılığı "Kişinin tabii veya sentetik bir yolla elde edilen 
bir maddeyi iradesi dışında almak zorunda kalışı" olarak tanımlanmaktadır. 
iki Türlü bağımlılık vardır: 

b. Fiziksel Bağımlılık: Vücudun suiistimal edilen maddeyi istemesidir.Madde 
kullanılmadığı zaman vücutta fiziksel tepkiler başlar.Bu tepkiler maddenin türüne göre 
değişir fakat genel olarak görülen en belirgin tepkiler şunlardır;esneme,burun ve gözlerin 
akması,terleme, ürperme, titreme, kasılma, kusma,ishal,tansiyonda değişmeler gibi 
belirtilerdir. 
c. Psikolojik Bağımlılık:Her maddenin psikolojik bağımlılık yapma etkisi farklıdır.Ruhsal 
bağımlılıkta madde alındığında doyum ve rahatlama meydana gelir.Ruhsal bağımlılık 
kişinin gereksinimlerini tatmin etme,gidermek amacıyla o maddeye düşkünlüğü şeklinde 
de tanımlanabilir. 
Fiziksel bağımlılık daha kolay sona erebilir ancak ruhsal bağımlılığın sona ermesi,tedavi 
edilmesi daha zordur. 
d.Yoksunluk: Madde bağımlısı olan kişilerin maddeyi bulamadıkları zaman fiziksel ve 
ruhsal olarak birtakım belirtilerin ortaya çıkmasıdır. 
e.Tolerans Gelişimi: Aynı etkiyi elde etmek için daha fazla miktarda madde alınmasıdır. 
1.1 Madde Bağımlılığının süreci 
1.SÜREÇ 

. Az Miktarda Veya Keyif Amacıyla Alınan Madde Gittikçe Kişi için Önem Kazanır. 

. Maddeyi Elde Etmek Ve Kullanmak için Daha Fazla Zaman Harcanır. 

. Kişinin Çevresi ile Olan ilişkileri Bozulur 

2.SÜREÇ 

Maddeyi Arama Sıklığı Artar. Zamanla Tolerans Gelişir. Kişi Sürekli Aynı Maddeyi 
Kullanmaya Başlar. 
Kullandığı Maddeyi Azalttığı Veya Kullanmadığı Zaman Yoksunluk Belirtileri Oluşur. 
3.SÜREÇ 

Kişi Belirtileri Yatıştırmak için Tekrar Madde almak Zorunda Kalır. 
Kişinin Maddeyi Azaltma Veya Kesme Girişimleri Başarısızlıkla Sonuçlanır. Kişi Maddeyi 
Bırakıp Tekrar Başlarsa Son Dozdan Kurulum Oluşur. 
1.2 Madde Bağımlılığının.Sonuçları 
1.2.1 Fiziksel Sonuçlar Tıp alanını ilgilendiren biyolojik sistemlere ait çeşitli hastalıklar 
(Çeşitli kanser türleri, erken bunama, hafıza kaybı ,kalp krizleri, damar tıkanıklıkları ve 
ani ölüm) 

1.2.2 Ruhsal Sonuçlar Kişinin dış dünya ile uyum sorunları oluşur. Bunlar sıkıntı, 
bunalma, yaşam isteksizliği, saldırganlık, suça eğilim, dengesizlik, uygunsuz öfke. 
2.UYUŞTURUCU MADDELERİN SUİSTİMALİNİN TARİHÇESİ 

2.1 Dünyadaki Gelişimi: 

insanoğlu tarihin çok eski dönemlerinden beri bazı bitkileri çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanmak üzere yetiştirmiştir ve uyuşturucu maddelerle tanışmıştır. Bu maddeler farklı 
coğrafi ve iklim şartlarında değişiklik göstermiş;Amerika kıtasında koka,Asya da 
haşhaş,Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde kenevir bitkisi şeklinde ortaya 
çıkmıştır.insanlık tarihinin başlangıcından itibaren uyuşturucu maddelerin keyif verici, ağrı 
giderici, hastalıkları iyileştirici olarak kullanıldığı bilinmektedir. Hatta günümüzde 
teknolojik gelişmeler sonucunda sentetik uyuşturucularda üretilmektedir. 
Ancak zamanla bu maddeler hastalıkların tedavisini dışında, keyif verici,rahatlatıcı,ağrı 
kesici,çeşitli ruhsal ve fiziksel sorunlardan uzaklaşmak amacıyla uyuşturucu olarak da 
kullanılmıştır.Bu maddelerin amaç dışı kullanımlarına suiistimal denir. 
2.2 Türkiye'deki Gelişimi 
Ülkemiz, 18 Temmuz 1932'de Milletler Cemiyetine üye olmasının ardından, 3 Nisan 



1933'de haşhaş tarımının sınırlandırılması ve afyon satım işlemlerinin, iktisat Vekaleti'ne 
bağlı olan "Uyuşturucu Maddeler inhisarı"na verilmesine ilişkin yasa ve 1931 Cenevre 
Afyon Sözleşmesi kabul edilmiş, 1938 yılında da tekel Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 
devredilmiştir 

1938-1971 yılları arasında ülkemiz, dünya yasal afyon pazarının %50-55'ine sahip 
olmuştur. 1970'li yıllarda bütün dünya ülkemizi yasal olmayan afyon trafiğinden sorumlu 
tutmaya ve suçlamaya başlamış ve 1971 yılında afyon üretimi, hükümet tarafından 
tamamen yasaklanmıştır. Türkiye nin bulunduğu coğrafyadaki konumu uyuşturucu ile 
etkin bir şekilde mücadele etmesini gerektirmektedir.3 

3.UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 

3.1 Afyon ve Türevleri 
A.AFYON 

Afyon haşhaş kozasının çentiklenmek (çizilmek) suretiyle akan süt gibi beyaz usaresinden 
(özsu) elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaşır ve kahverengi bir renk alır. 
Haşhaş; dallı-budaklı, her sene tohumdan yetişen, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkte 
çiçek açan (temel renk beyazdır) bir bitkidir. Yapraklar geniş düz ve gümüşi parlaklıkta 
yeşildir. Olgunlaşan haşhaş bitkisinde, fındık ve küçük portakal büyüklüğünde bir kapsül 
(koza) oluşur. Kozanın kendisi bir uyuşturucu madde değildir. Afyon ve türevlerinin elde 
edildiği bir kaynaktır.4 Koza afyon ve türevlerini ihtiva etmesi yanında, pasta ve 
çöreklerde kullanılan, yağı çıkarılabilen, tohumları da ihtiva etmektedir. 
B.MORFİN 

Morfın afyonun içinde %8-20 oranında bulunan bir alkoloiddir.Beyaz renkte,kokusuz ve 
acıdır,suda erir. ilaç olarak hekimlikte kullanılır.Enjeksiyonla,fitille Ya da kapsülle 
alınabilir.Ağrıları dindirir,uyku verir,kasları rahatIaatır ve anestezide kullanılır.Çabuk 
alışkanlık yaratır.Bunların dışında sersemlik,bulantı,kan basıncının azalması 
kusma,kabızlık,kaşıntı gibi etkileri de vardır. Morfinin maddesi tıpta geniş bir kullanım 
alanına sahiptir. 5 

C.KODEİN 

Haşhaş kozası ve afyonda mevcuttur. Tıp alanında kullanılan kodein genellikle morfınden 
kimyasal süreçlerle elde edilir. Bu madde afyonda 0.5 oranında bulunur. 
D.EROİN 

Eroin, yarı sentetik bir afyon türevidir.Uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli olandır. 
Beyaz gri,koyu gri fildişi ve kahverengi tonlarda küçük kristaller halinde veya un gibi toz 
halinde olabilir. En çabuk bağımlılık yapan uyuşturucu maddedir.Bir iki kullanımdan sonra 
kişi bağımlı hale gelebilir.Eroinin saflık derecesi üretim bölgelerinde tüketim bölgelerine 
doğru azalmaktadır. Üretilen eroinini kaçakçılık organizasyonlarınca birden çok işlemden 
geçirilerek miktarı arttırılmaktadır.6 

Günümüzde yasadışı afyon ekiminin gerçekleştirildiği Güneybatı ve Güneydoğu Asya 
ülkelerinde üretilen eroin maddesi, geniş kullanıcı kitlesine sahip olan Avrupa ve ABD 
ülkelerine gönderilmektedir. 
Beyazdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde bulunabilir. Kokusu yoktur 

Acı bir tadı vardır 

Kristal, toz bir maddedir. 
Kapsül veya tablet haline de getirilebilir. 
DİKKAT Vücuda giren bir gram Eroin beynimizdeki bir milyon hücreyi öldürmektedir ! 
3.2 Uyarıcılar 

3.2.1 Kokain 

Kokain, Güney Amerika Kıtası'nın Kuzey ve Kuzeybatısı boyunca uzanan yüksek And 
Dağlarındaki ılık iklim koşullarında yetişen ve koka bitkisinin yapraklarından elde edilen 
bir alkaloiddir. Bolivya ve Peru'da değişik oranlarda kokain içeren fiziki görünümleri 
birbirinden farklı iki tür koka yaprağı bulunur. Türkiye'deki iklim şartları bu tür bitkilerin 
yetişmesine elverişli değildir. 
ilk kez 1884 yılında tıbbi amaçlı kullanılmıştır.Kokain kullananlarda uykusuzluk,sinirlilik ve 
aşırı kilo kaybı görülür. Kokain psikolojik bağımlılık yaratan bir maddedir. 
3.2.2 Crack 

Kokainin tehlikeli bir türevidir. Kokainin çeşitli kimyasal işlemlerle saflaştırılması 
neticesinde elde edilir. Beyaz veya krem renginde, kokainden daha etkili bir 



uyuşturucudur.Kokain eroinden daha zararlı iken crack iç misli daha zararlıdır. 
3.3 Kenevir ve Türevleri 
3.3.1 Esrar 

Esrar, dünyanın hemen hemen tüm coğrafi kesimlerinde yetişebilen dişi hint keneviri 
bitkisinden elde edilmektedir. Bir de bitkinin gövde ve yaprak bölümlerinde bulunan aktif 
maddenin değişik oranlarda olması nedeniyle, bitkinin değişik bölümlerinden ayrı ayrı 
esrar üretimi yapılması, esrar maddesinin çeşitlerini daha da artırmaktadır. 
Kenevir bitkisinin yapraklarının üzerindeki reçinenin çıkarılması ile reçine esrar 
kurutularak elekten geçirilmesiyle toz esrar, çeşitli şekillerde preslenmesi ile pres veya 
takoz esrar, aktif maddenin fazlaca bulunduğu üst yapraklardan elde edilen esrara gonca 
esrar, esrarın alkol, kloroform, hexane veya petrol eteri ile damıtılmasıyla likit esrar ismi 
verilen esrar çeşitleri elde edilir. Dünyada, çok eski tarihlerden bu yana yaygın olarak 
kullanılan bir uyuşturucu madde olan esrar maddesi toplumların kültürleri içinde yer 
aldığından,her toplumda değişik adlarla anılan birçok çeşidi vardır. 
3.4.Sentetik Uyuşturucular 

Sentetik uyuşturucular doğal uyuşturucuların karşılığı olarak, çeşitli kimyasal yollarla 
üretilmiş olan suni uyuşturuculardır. Sentetik uyuşturucular insanların sinir sisteminde 
yapmış oldukları etkilere göre; Depresantlar, Stimulantlar, Halüsinojenler gibi 
sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 
Sentetik eczalar içinde depresantlar olarak bilinenler; 

1. Barbituratlar 

2. Trankilizanlar 

3. Sedatifler olarak tasnif edilmektedir. 
3.4.1 Captagon : 
Etkin maddesi fenetyllin olarak üretilen ve satılan captagonun, üretiminin yasaklanması 
neticesinde yasadışı yollardan gizli laboratuarlarda üretilmeye başlanması ile etkin 
maddesi ve içerisinde ne olduğu tam olarak bilinmeyen, ancak hapların üzerlerinde ki 
captagon logolarından dolayı captagon adı ile satışı yapılan, farklı özelliğe sahip haplarda 
tespit edilmiştir. 
3.4.2 Extacy : 
Merkezi sinir sistemini uyaran amfetamin türevi, halusinasyonlara da sebep olabilen 
sentetik bir uyuşturucudur. Tablet, kapsül, toz veya sıvı şeklindedir. Ilk olarak Çeçe 
sineği gibi böcekler soktuğunda insanları uyku halinden kurtarmak için 1912 yılında 
üretildiği bilinen extacy; uyuşturucu olarak ilk defa 1985 yılında Hollannda'da rapor 
edilmiştir. Kullanımı, 1980'li yıllarda kısmen genç insanlar arasında ev müzik kültürünün 
yaygınlaşması ile birlikte hızlı bir yükselişe geçmiştir.Extacy amfetamin türevlerinden olan 
MDA,MDE,MDMA ve bunlara benzer maddeleri kapsamaktadır.Extacy ülkemizde ve 
dünyada yeni yeni yagın olarak kullanılmaya başlanan bir madde olduğu için beden 
üzerindeki etkileri henüz tam olarak bilinmemektedir.9 

Amfetamin kelimesi çok kalabalık uyarıcılar grubu için kullanılan bir kelimedir. 
(3-6 saat). Etkiler geçtiğinde şiddetli bitkinlik ve uyuşukluk hali görülebilir. 
Bunlara örnek olarak şu maddeler gösterilebilir: 

MDEA: MDMA'dan daha hızlı (2-3 saat) fakat etkisi daha kısa süreli bir maddedir. MDA: 
MDMA'dan daha uzun süren (8-12 saat) ve daha güçlü etkileri olan bir maddedir. DOS: 
Güçlü ve 18-30 saat gibi çok uzun süreli hayal gösterici etkileri olan bir maddedir. MDOH: 
MDA ile benzer etkilere sahip bir maddedir. Fakat etki süresi daha kısa 

3.4.3 Methamfetamin 

Amfetaminin çok aşırı bağımlılık yapan ve oldukça yüksek toksik (zehirleyici) özelliği 
bulunan şeklidir. Kısaca METH olarak bilindiği gibi şeffaf kaya gibi görüntüsü nedeniyle 
ICE (buz) olarak da bilinir. Etkisi ne kadar kulllanıldığına bağlı olarak 2-24 saat 
arasındadır. 
Methamfetamin bağımlılık yapan bir sentetik maddedir. Methamfetamin kullanıcıları 
genelde takıntılı şekilde ciftlerini kaşıyarak, hayali böceklerden kurtulmaya çalışırlar. 
3.4.4 LSD (Lysergic Asid Diethylamid): 

Mürekkeple yazı yazıldığında fazla mürekkebi emen kağıt gibi renkli, parlak, çıkartma 
gibi, veya emici kağıt tabakalarında emdirilmiş olarak satılabilir. Renkli tabletler veya 
emici kağıt şeklinde, su gibi renksiz sıvı ve ince jelatin kareleri seklinde satılır. Ağızdan 



alınmanın yani sıra, emici, parlak vs kağıttan, çocukların çok hoşuna gidebilecek renkli 
çıkartmalardan, puldan vs yalanarak kullanıldığı bilinmektedir. 
LSD 

LSD en etkili ve bir o kadar da tehlikeli bir uyuşturucudur. LSD ilk alındığında aldatıcı 
tesirini göstermekte beynin süratle çalışmasını sağlamaktadır. O andan itibaren insan 
kendini rüya aleminde zanneder. Bu renkli rüya alemini umursamazlık ve donukluk hali 
takip eder. Yaklaşık on on beş saat devam eder daha sonra ağızdan salyalar akmaya 
başlar, dif peltekleşir, her şeye razı olma hali görülür. 
Aldatıcı halin sona ermesi ise artık rahatsızlıklar başlar. Baş dönmesi, göz kararması, 
bitkinlik, sindirim organlarında, kusma baş ağrısı ve uykusuzluk başlar. Beynin çalışması 
imkansızlaşır. Kişi bu kötü durumdan kurtulmak için tekrar LSD almak ister, ve bu kısır 
döngü böylece devam eder. Şahsın çalışması gerekiyorsa üzerindeki yorgunluğu atmak 
ve kafasının çalışması için tekrar bu zehre ihtiyaç duyar. 
UYUŞTURUCU MADDELERE VERİLEN FARKLI İSİMLER 

7. EROiN = Mal, beyaz, toz, beyaz kelebek, kağıt üstü, H (eyç), Junk, haşhaş, Staff, 
Charlie, Kireç, kar, cevher, kız, beyaz peynir, ilaç, samething 

• ESRAR = Derman, ot, plaka, mühür, sarıkız, anten, sarma, paspal, gıya, gogo, gonca, 
kuru, cigara, cigaralık, marijuana, deli gonca, Ahn, Henry, patates, keçi, yeşil, kendir, 
elekaltı, siyah, Saddam, kenevir, jelatin, mal, sarı, çiçek, sündüs,cam macunu, kına, kur 
iş, gubar nan e 

• KOKAiN = Kok, koko jambon, kola, pırlanta, otoban, beyaz ten, pudra, toz şeker 

• HAP = Leblebi, roş, papik, roş ikilik, sarıbomba, roş onluk, aspirin 

• ECSTASY = Ex, E, beyaz kumrular, soda, uçuş, kanat 
4. UYUŞTURUCU MADELERDEN BAZILARININ ETKİLERİ 

4.1 Esrar Etkileri 
Mizacı, düşünceyi ve davranışları olumsuz etkiler -Beyinsel bağlantılarda kopukluk yapar -
Reflekslerde bozukluk yapar 

Dikkati dağıtır -Paranoya ve muhtemel psikoza yol açar -Unutkanlığa neden olur. -Yüksek 
dozda hayal görmeye neden olur 

Bronşit ve Akciğer kanseri riskini arttırır -Uykulu hal yaratır -Hafıza kaybına neden olur -
Kalp hastalığı olanlarda ciddi kalp rahatsızlıkları yaratır -Ağız kurur(Tükürmek istediğinde 
tüküremez) kadınlarda testosteron düzeyinde artış ve kısırlık riski yaratır - Unutkanlıklara 
yol açar, refleksleri ve koordinasyonu bozar- Eroin, kokain ve bunlar gibi tehlikeli 
uyuşturucu maddelere geçiş basamağıdır -Gözler kızarır 

Sık sık tuvalet ihtiyacı olur. 
4.2 Eroin Etkileri 
Gevşeme ve sıcaklık hissi verir -Yüzde kırmızılık, göz bebeklerinin küçülmesi görülür -
Beslenme yetersizliği çekme ve buna bağlı olarak kabızlık çekilir -Şiddetli yoksunluk 
belirtileri olur -Şiddetli kas ağrıları ve kramplar görülür -Gözler sulanır,burun akar -
Solunum un ve Görme kabiliyetinin yavaşlaması ve koma hali görülür -Yüksek dozda 
alındığında -Solunum yavaşlar, --Koma hali başlar ve kişiyi öldürür 

4.3Kokain Etkileri 
Çok uyuma ve mutsuzluk hali verir –Hezeyanlar-Geçici olarak aşırı zindelik verir -Burun 
kızarıklığı,egzama şeklinde yaralar 

Burun kanamaları görülür -Beyin damarlarında tıkanma olur -Beyin kanaması görülür -
Vücutta kaşıntı,böcek arama nöbetleri 
Migren tipi baş ağrıları görülür -Yüksek derecede bağımlılık yapar. 
4.4 Ecstasy Etkileri 
Enerji artışı, canlılık, karşı cinse yakınlık hissi ve algılamada artma olur -Uykusuzluk ve 
geçici paranoyaya neden olur-Aşırı kuşkuculuk yaratır -Aşırı hareketten dolayı su kaybına 
neden olur-Kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon -Sara hastalığı olanlara ciddi sorunlara 
neden olur -Böbrek ve karaciğer üzerine yan etkileri vardır -Ağız kuruluğu, terleme, iştah 
kaybı-Kalp hızında ve basıncında artış meydana gelir -Koordinasyon bozukluğu ve 
Solunum yetmezliğine neden olur 

4.5 Uçucular Etkileri 
(TİNER-BALİ-ÇAKMAK GAZI-BENZİN-TİPP,EX-UHU-OJE VB. MADDELER) 

Bu kategorideki maddelerin arasında gaz,benzin,aseton,eter bulunur.Temizlik 



maddelerinde,boya incelticilerde,çakmak sıvılarında,kırtasiye yapıştırıcılarında,sprey 
deodorantlarda,leke çıkarıcılarda ve oje çıkarıcılarda rastlanabilir.Yarı sıvı halde olanlar bir 
torbanın Ya da plastik çantanın içinden koklanarak kullanılır. Elde etmenin kolaylığı,her 
yerde bulunabilmeleri ve çok ucuz olmaları nedeniyle bu maddeler sık kullanılır.Üstelik 
etkisi kısa sürdüğü için kişiye daha fazla kullanma fırsatı verir. 
Neşe hali veya sakinlik duygusu verebilir-Bazı hayaller görülmesine neden olur -Beyin 
üstüne doğrudan toksin etki yaptığından çok zararlıdır 

Bağımlılık potansiyeli yüksektir-Ani ölümler sıklıkla meydana gelir-Saldırgan ve tehlikeli 
davranışlar sık olarak gözlenir -Ciddi sarhoşluk, denge bozukluğu ve yürümekte güçlüğe 
neden olur -Baş ağrısı, kusma, bulantı, tıkanma ve boğulma gibi sorunlar ortaya çıkar-
Dikkat eksikliği, Öğrenme güçlüğü, Kavrama yeteneğinde bozulma-Okul başarısında 
düşme -Böbrek yetmezliği -Kalpte ritim bozukluklarına neden olur. 
4.6 Uyuşturucu Maddelerin Kullanıcılar Üzerindeki Etkileri 
4.6.1 Çocuk ve Gençlerde Uyuşturucu Kuşkusu Yaratabilecek Belirtiler 

Okula devamsızlık-Arkadaş ortamının değişmesi -Arkadaşlarına tamamen sırt çevirme -
Okuldan veya evden ufak tefek çalma 

Tamamen içine kapanma -Hiçbir şeye ilgi duymama ve her şeyden uzak kalma -Zaman 
zaman aşırı neşe ile öfke/saldırganlık arasında gidip gelme -Evde odasına kapanma-Kendi 
bakım ve temizliğine dikkat etmez hale gelme -Fazla para harcama -Okulu yada iş 
eğitimini tamamen bırakma -Sorumluluk almayı istememe-Geleceğe dönük hiçbir adım 
atmak istememe-Ellerde titreme, aşırı derecede terleme -Uykusuzluk çekme -iğne 
yerlerini gizleme maksadıyla uzun kollu gömlek giyme 

4.6.2 Uyuşturucu Madde Kullanan insanlarda Görülen Davranış bozuklukları 
Hastalıklara karşı direnci azalır ve sağlığı bozulur-Kullanılan madde fiziksel ve/veya ruhsal 
bağımlılık yapar -Maddenin etkileri nedeniyle kaza yapma riski artar, kişisel güvenliği 
tehlikeye girer -Uyuşturucu maddelerden aynı etkiyi elde etmek için kullanma dozunu 
giderek arttırmak zorunda kalır(tolerans gelişimi). -Sonuçta aşırı doz ölüme yol açar -
Maddenin parasını karşılamak için yasadışı yollarla para sağlamaya çalışır -Şiddet eğilimi 
artar -Madde, arkadaşlıklardan öne geçer. -Kişi olağan arkadaş çevresinden uzaklaşır ve 
dostlarını kaybeder. 
Sosyal ilişkilerde kayıplar 

Kötü beslenme 

6. Uyuşturucu Maddelerin Toplum Üzerindeki Etkileri 
TERÖR - Pkk, Hizbullah, Diğer Örgütler 

HASTALIKLAR- Aids, Felç, Kalp Krizi, Kanser, Böbrek Yetmezliği 
SUÇARTIŞI: Cinayet, Gasp, Fahişelik, Hırsızlık, Soygun 

EKONOMİ: Kara para 

5. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELENİN YOLU 

5.1 Eğitim Eğitimle birçok kötü alışkanlığın önlenmesi ve tedavisi mümkündür.Bu 
konuda anne ve babaların çocuklara iyi model olması önemli bir etki yapmaktadır.Ayrıca 
okullarda da yöneticilerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçli ve dikkatli olması,gençleri 
de bu konularda bilinçlendirmeleri gerekir. 
5.2.Aile Temel konulardaki eğitim anlayışında tutarlı bir yol izlenmesi gençlerin bu tür 
kötü alışkanlıklara yönelmemesi açısından çok önemlidir. 
6.UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIGININ ÜLKEMİZDEKİ DURUMU 

6.1Türkiye'de Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile Mücadele 

Ülkemiz, dünya üzerinde uyuşturucu madde suçlarının, arz ve talebe bağlı olarak ülke 
sınırlarını tanımayan bir seyir izlediği bilinciyle, bu maddelerin üretim, nakliye ve tüketim 
aşamalarında gerçekleştirilecek olan operasyonlarda Uluslar arası işbirliğinin 
zorunluluğuna inanmaktadır.Türkiye Uluslar arası boyutta mücadelesini sürdürürken 
birçok ülke ile güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştır. 
Yasadışı uyuşturucu madde trafiğinin; ülkelerde yaşanan savaş ve iç karışıklıklar ile 
ülkelerin siyasi yapılarındaki değişmelere göre şekillendiği görülmektedir. Bu bağlamda, 
bulunduğumuz coğrafyada ülkemizi etkileyen kaçakçılık güzergahları Balkan, Kuzey 
Karadeniz ve Doğu Akdeniz Rotaları olarak ortaya çıkmaktadır.Uyuşturucu madde 
kaçakçılığı ile mücadelede şu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır: 

Uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçudur. 



6.1.1. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığının Nedenleri 
Uyuşturucu madde kaçakçılığını motive eden etkenlerden biri üretim bölgeleri ile tüketim 
bölgeleri arasındaki uyuşturucu fiyatlarındaki arasındaki farktır. Bu fiyat farklılığı, kolay 
ve bol kazanç elde etmek isteyen şahıs ve suç organizasyonları için cazip bir unsur olarak 
kabul edilmekte ve uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini körüklemektedir. 
6.1.2Taşıma Metotları 
Uyuşturucu Madde kaçakçılığında önceleri TIR araçları yaygın olarak kullanılırken, bu 
araçlara yönelik kontrollerin artması, 
otomobillerin, aile gibi masum görüntüler altında daha az dikkat çekmesi, gibi 
nedenlerden dolayı, kaçakçılıkta küçük araçlar kullanılmaya başlanmıştır. 
TIR araçlarında dorse, motor ve yakıt depoları, kamyonlarda yük içi, yakıt deposu, kasa, 
şoför mahalli, otomobillerde ise oto içi, bagaj, kaporta ve motor bölümünün sıkça 
kullanıldığı görülmüştür. 
Uluslar arası uyuşturucu kaçakçılığında, uyuşturucu maddenin küçük miktarlarda, kurye 
adı verilen şahıslar üzerinde taşınması sık rastlanılan bir yöntemdir. 
Kurye olarak genellikle Afrika kökenli şahıslar ile eski doğu bloğu ülke vatandaşları 
kullanılmaktadır. Gizleme ve taşıma yöntemi olarak ise sırt çantalarının tabanlarına 
yapılan zulalar, içinde uyuşturucu olan balon veya prezervatif yutulması, uyuşturucuların 
vücuda sarılarak hamile görünümü verilmesi gibi yöntemler sayılabilir. 
6.1.3.Kaçakçılıkta Kullanılan Aracın Biçim ve Görünüşü ile ilgili Emareler 

Geçmiş dönemde kaçakçılıkta kullanıldığının bilinmesi. -Yeni boyanmış olması.-Araç 
üzerinde veya bagajında tozlu parmak izlerinin bulunması. -Kapı veya kapının iç 
tarafındaki kaplamanın gevşek olması. -Camının açılıp kapanmaz durumda olması.-
Kelebek camının kırık olması. -Çamurluklara vurulduğunda tok ses gelmesi. -Yakıt 
deposunda; yakıt doldurma hortumu, conta veya lastik keçenin olmaması. 
Göze çarpıcı parlak görünümlü cıvata, vida veya cıvata pulunun bulunması. -Gevşek 
cıvata, vida vs. görülmesi. -Zedelenmiş ve üzeri çizilmiş vidaların bulunması.-Yakıt 
deposunun yeni boyanmış olması. -Aracın alt kısmının çamurlu olması. -Yakıt deposunda 
sızıntı olması. 
Tekerlerden üçünün çamurlu iken birinin temiz olması veya bir tekerin havasının daha az 
olması. 
6.1.4Kaçakçılarla ilgisi Olan Yaya, Sürücü ve Yolcuların Davranışlarıyla ilgili 
Emareler : 
Sürücü aracı yavaş kullanır. -Şerit değiştirmeye çalışır. -Yolcularla yer değiştirir. -Sıradaki 
belirli bir grubun arasına karışmaya çalışır. 
Sırada iken arama görevlilerini izlemeye çalışır. -Yürüyüşünde topallama hızlı yürüme gibi 
açık anormallikler görünür. -Eli ile dışarıdan ceplerini yoklar, kontrol eder. -Ellerini 
koltuğunun altına veya ön koltuğun arkasına uzatır. -Kadın ise çantasını, mantosunu vs. 
elinde sıkı tutar. -Elbisesini, süs takılarını vs. düzeltir veya onlarla oynar. -Sürücü 
arabanın etrafına veya sürekli olarak yolculara kısa ve kaçamak bakışlar atar. Sürekli 
sigara içer.-Dik oturur.-Huzursuzdur ve yerinde duramaz. -Arama görevlisinden 
bakışlarını kaçırarak diğer yolcularla konuşmaya devam eder. -Çok konuşur ve samimi 
davranmaya çalışır. -Arama görevlisine istekle sorular sorar. -Aramadan çabuk çıkması 
gerektiği yolunda mazeretler sıralar.-Hiç konuşmaz, duygularını belli etmez. -Kaçamak 
cevaplar verir ve yalanlar söyler. -Sınırdaki şüpheli arabalar ve sürücüler ile ilgili bilgiler 
vermeye gönüllüdür. 
6.1.5 Gizleme Metotları 
Uyuşturucu kaçakçıları uyuşturucu maddeyi akla gelmedik usullerle gizlemektedir. Ancak 
mutlaka bazı ipuçları bırakmaktadır. 
6.1.5.1 Kişilerin Üzerinde 

Sigara paketi içinde. -insan vücudu içinde(mide v.b) -Kaba et kısımlarına bantlama. -
Çorapların içinde. -Korse içinde -Yara bantları ve bandajların. Kadın hijyenik ped kutuları 
içinde. -ilaç ve film kutuları içinde. -Yırtmaçlı ve fermuarlı kemerler içinde. -Takma 
uzuvlarında. içi boş koltuk değnekler içinde. -Hamile süsü verilen kadınların ellerinde 
veya vücutlarına sarılı. -Sporcu kafilesi görünümüyle spor malzemeleri içinde. -Gözlük 
kutularında. -Sahte alçı uzuv içinde. 
6.1.5.2 Evlerde 



Açılmış sigara paketleri içinde -Lavabo ve banyo içinde-Katlanmış yatakları içinde.-Çiçek 
saksıları içerisinde. -ilaç çeşitlerinin içinde. 
Tabla ve ayna arkalarında. -EI feneri içerisinde.-Portatif hava soğutma cihazları içinde. -
Kümeslerin içinde. -Süpürgelik arkalarında. 
Bacaların içinde. -Kuyu içindeki boşluklarda veya kuyu içine sarkıtılmış durumda. -
Buzdolabı içinde. -Tavan ve taban döşemesi içinde. 
Tuvalet sifon depolarında. 
6.1.5.3 Araçlarda 

Kaput ve far arkası stop lambaları içinde.-Tekerlek kapakları içinde-Yedek lastik içinde. -
Bagajdaki sahte aküler içinde. -Sahte ısıtma hortumları içinde. -Halıların altında. -Kapı 
içlerinde.-Güneş siperlikleri içinde. -Yedek lastiğin yerleştirildiği bölümde. -Yakıt 
depolarında. 
Sahte çift susturucular içinde. -Ön cam sileceği su deposunda.-Kamyonlarda katlanmış 
branda içlerinde. -Kanepe döşemesi içinde veya altlarında.-Kamyon şase profilleri içinde. 
-Kamyon ve otobüslerdeki rüzgar kırıcıları içinde. -Kamyon ve otobüs reklam panoları 
içinde. 
Radyo ve Tv. içinde. -Çamurlukların yan tarafında. -kalorifer tertibatı içinde. -
Kamyonlarda gizli ikinci kasa döşemesi altında.-Araçta taşınan tabut içinde. -Pazarlamacı 
görünümü altında pazarlanacak eşyanın içinde. -Kamyondaki nakledilen kireç torbaları 
içinde. -Araç plakasının takıldığı bölümün içerisinde. -Marsbiel içinde. Motor bölmesi 
içinde. 
6.1.5.4 Araçlarda Yapılan Gizli Bölmelerin Belirtileri: 

Aracın kasasının orijinal kalınlığı 4,5-7 cm. arasında olup bu ölçülerden daha kalın olması. 
-Aracın kasasının herhangi bir bölümüne yeni boya yapılmış olması.-Aracın kasanın ilave 
kasa yapılmış olması. (Yeni malzeme) -Aracın şasi ve deposunda yeni boya veya kaynak 
izi olması.-Aracın tabanına ilave saç atılması. -Şoför mahalli döşemesinin yeni 
olması,dikiş parlaklığı gibi sonradan değişiklik yapılması, araca veya şoför mahalline özel 
bölme yapılmış olması anlamına 

7 .UYUŞTURUCU BAGIMLILARI NASIL TANINIR? 

Gözbebeklerinin büyüyüp küçülmesi -Kişinin oturup gözlerini boşluğa dikmesi -
Uyuşturucu madde kullananların lisanı olan özel argonun bilinmesi -Tamamen tecrit 
edildiği zaman yoksunluk belirtileri göstermesi --Uyuşukluk,uykulu olma ve kendinden 
geçme hali -Kişinin belirli zamanlarda ortadan kaybolma eğilimi -Kişinin kazancı ile diğer 
ihtiyaçları dışındaki harcamaların arasında dengesizliklerin olması 
Kişinin sinirli olması 
8.UYUŞTURUCU KULLANDIGI ÖGRENİLİNCE NELER YAPILMALI? 

Paniğe kapılmamalı önce durup düşünülmeli ve sakinleşmelidir.-Aşırı tepkili olmamalı ve 
kendisine dostça ve arkadaşça yaklaşılmalıdır. 
Gencin kullandığı madde ve kullanım sıklığı öğrenilmelidir.-Kullanım nedenleri 
araştırılmalıdır. -Kendilerine uyuşturucunun bir yararının olmadığı ve işleri daha da 
kötüleştireceği anlatılmalıdır.-Suçlamak yerine yardım etmek istediğinizi anlatın.-Düşünce 
ve korkularını anlamaya çalışın.-Onu korumak ve bu hastalıktan kurtarmak istediğinizi 
anlatın. 
9.TEDAVİ 

Uyuşturucu madde kullanan kimse hakkında herhangi bir soruşturmaya girişilmeden önce 
resmi makamlara baş vurarak tedavi ettirilmesini isterse uyuşturucu madde kullanma 
veya kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan dolayı hakkında 
kovuşturma yapılmaz. (TCK 404/3) 

 


