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 Dünya üzerinde 275 milyon kişi (%5,6) en az bir kez uyuşturucu
kullandı

“TIBBİ LABORATUVARDA ADLİ VAKAYA
YAKLAŞIM”
Uzm. Dr. Hakan Kalafat
Ordu Devlet Hastanesi
 Tahminler yaklaşık 14 milyon kişinin 15-16 yaşlarındaki gençler
olduğunu gösteriyor.
*Dünya Uyuşturucu Raporu 2018, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

 31 Milyon kişi tedaviye ihtiyaç duydu

 2015 yılında 450bin kişi uyuşturucuya bağlı nedenlerden öldü.
 Bunların 170bini aşırı dozdandı.

 OPİYATLAR %75 ile ölüme en çok neden olan zararlı oldu.

*Dünya Uyuşturucu Raporu 2018, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

 Küresel Haşhaş üretimi bir yılda %65 arttı, bunun %87’si
AFGANİSTAN’da gerçekleşti.

*Dünya Uyuşturucu Raporu 2018, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

*Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(EMCDDA)
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*Dünya Uyuşturucu Raporu 2018, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC)

Ele geç
geçirilen EROİ
EROİN sayı
sayısı ve el konulan miktar: eğ
eğilimler ve 2016 veya en son yı
yıl

*Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(EMCDDA)

Ele geç
geçirilen AMFETAMİ
AMFETAMİN (CAPTAGON) sayı
sayısı ve el konulan miktar: eğ
eğilimler ve 2016 veya en son yı
yıl

*Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(EMCDDA)

Yeni PSİ
PSİKOAKTİ
KOAKTİF MADDELER: karışık bir pazar
Ele geç
geçirilen METAMFETAMİ
METAMFETAMİN (EKSTAZİ
(EKSTAZİ) sayı
sayısı ve el konulan miktar: eğ
eğilimler ve 2016 veya en son yı
yıl

 AB Erken Uyarı Sistemi 2017 yılı sonu
itibarı ile 670 adet yeni maddeyi izleme
almıştır.
 Bu maddelerin %70’i son 5 yılda tespit
edilmiştir.

 Bir kısmı Avrupa’daki laboratuvarlarda,
çoğunlukla da Çin’de üretilmektedir.
 Avrupa’da yeni psikoaktif madde
nedeniyle tedavi ihtiyacı çok azken,
Türkiye’de hastaların %17’sinde sentetik
kannabinoid kullanımı nedeniyle özel
tedaviye ihtiyaç duyulmaktadır.
*Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(EMCDDA)
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LGİLİ MEVZUTA KISA Bİ
BİR BAKIŞ
BAKIŞ
Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun (1933)
 Uyuşturucu maddelerin üretimi, ithalatı, kullanımı…..

 Adli Tıp Kurumu Kanunu (1982)
 Uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin kullandığı maddelerin tespiti
ve alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler

 Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun (1986)
 Afyon ve uyuşturucu maddelerle ilgili genel esaslar
 Haşhaş ekilecek yerlerin tespiti
 Cezai hükümler

Türk Medeni Kanunu(2001)
 Savurganlık, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama
tarzı, kötü yönetim
 Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması

*Avrupa Uyuşturucu Raporu 2018, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi(EMCDDA)
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LGİLİ MEVZUTA KISA Bİ
BİR BAKIŞ
BAKIŞ
Türk Ceza Kanunu(2004)
 Alkol ve uyuşturucu madde kullananlara, satanlara ve üretenlere
yönelik cezai yaptırımlar
 Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma
 Sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi

Ceza Muhakemesi Kanunu(2004)
 Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve
Fizik Kimliğin Tespiti Hk. Yönetmelik (2005)
 Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Yönetmeliği (2005)
 Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması

TÜRKİ
RKİYE’
YE’DE UYUŞ
UYUŞTURUCU MADDE
KULLANIMI İLGİ
LGİLİ MEVZUTA KISA Bİ
BİR BAKIŞ
BAKIŞ
Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar
(22.09.2005)
Adli vaka bizzat tabip tarafından görülür
Numune alınacaksa usulünce yapılır
Numunelerin saklanması ve başka kuruma gönderilmesinde
gerekli önlemler alınır
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği (29.12.2013)
Bağımlılık merkezlerinin açılması, işleyişi, denetlenmesi
Bünyesinde madde analizi yapılabilmesi veya hizmet alımı ile bu
işlemleri gerçekleştirmesi

Uyuşturucu ile Mücadele ile İlgili 2014/19 sayılı Başbakanlık
Genelgesi (13.11.2014)

ÖRNEKRNEK-1
16 yaşındaki çocuğunun uyuşturucu
madde kullandığından şüphelenen
ebeveyn Sizi arayarak yardım istiyor ve
kimsenin duymasını istemiyor.
Ne Yaparsınız

a)Gizlice madde analizini yaparım
b)Yardımcı olamayacağımı, çünkü sonuç
pozitif çıkarsa mevzuat gereği bildirim
yapmak zorunda olduğumu söylerim
c)Kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunurum
d)Bir psikiyatriste başvurması gerektiğini
öneririm

ACİL EYLEM PLANI

ÖRNEKRNEK-1
Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanunu Madde 192 (Etkin Pişmanlık):
(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi,
hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı
madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan
önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına
başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya
hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu
durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği
mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca
suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

ÖRNEKRNEK-2
Avukat arkadaşınız Sizi arayarak, bir müvekkiline trafik denetimi
sırasında şüphe üzerine sorumlu olduğunuz hastane laboratuvarında
idrarda madde analizi yapıldığını, esrar pozitif (76ng/mL) çıkması
üzerine ehliyetine 5 yıl süre ile el konulduğunu, ancak müvekkilinin
esrarı 1 hafta önce kullandığını ve denetim sırasında madde etkisi
altında olmadığı için itiraz edeceğini söylüyor. Ve fikrinizi soruyor.
Ne Söylersiniz
a)Türkiye için tarama eşik konsantrasyonu 50ng/mL olduğunu, isterse
doğrulama talebinde bulunabileceğini öneririm
b)Esrar metabolitlerinin idrarda 3-4 hafta kalabileceğini, aslında denetimde
tükrükten veya kandan analiz yapılmasının daha doğru olduğunu söyleyip,
sonrasında gelecek soruları da cevapsız bırakırım 
c)Bu işin hukuki bir konu olduğunu, beni aştığını söylerim
d)Hiçbiri

ÖRNEKRNEK-2
Türk Ceza Kanunu’nun 179/3 maddesi “Alkol veya uyuşturucu
madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç
sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan
kişinin” cezalandırılacağı şeklinde düzenlenmiştir.
Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde “ Uyuşturucu veya
uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin
karayolunda araç sürmeleri yasaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı
maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını
tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılır…..
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespiti için kullanılacak
teknik cihazların sahip olacağı asgari koşullar ile diğer usul ve
esaslar yönetmelikte gösterilir. “
Ancak, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde uyuşturucu veya uyarıcı
maddelerin tespiti için kullanılacak teknik cihazların sahip olacağı
asgari koşullar belirtilmemiştir.

ÖRNEKRNEK-2

ÖRNEKRNEK-2

 Esrar alımından sonra yarım saat içinde
kan konsantrasyonu hızla (%80) düşer.

 Ancak bilişsel etki, düzenli kullanım
veya alkolle birlikte alma durumuna
göre değişkendir

 Etki altında sürüş denetimi idrardan
değil, kan veya tükrükten yapılmalıdır.

Esrar kullanımının sürüş
üzerindeki etkisi nedir?

 Bazı ülkelerde serbest olması nedeniyle
eşik konsantrasyonlar farklılık
göstermektedir

ÖRNEKRNEK-2
 Oral sürüntü örneklerinde yapılan
analizlerde hatalı sonuçlar
çıkabilmektedir.
 Ülkemizde Ceza Muhakemesinde
Beden Muayenesi, Genetik
İncelemeler ve Fizik Kimliğin
Tespiti Hakkında Yönetmeliğe
göre tabip tarafından veya tabip
gözetiminde sağlık mesleği
mensubu tarafından
yapılabilmektedir.

ÖRNEKRNEK-2 ÖNERİ
NERİLER
Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde güncellemeye
gidilmeli, ağız sıvısı testlerinde
Mobil Uyuşturucu Tarama
Cihazları ile psikoaktif madde
taranması yapılabilmelidir.
Bu ya oral sürüntü cihazlarıyla
ya da yeni geliştirilen ve
pikogram seviyesinde solunum
havasından alkol ve THC
ölçümü
yapan
cihazlarla
yapılabilmelidir.
Madde saptanan Veya Madde saptanmasa da davranışları
şüphe uyandıran şahıslar; En geç iki saat içersinde Sağlık
kurumlarına gönderilerek, Kan teyid testleri için örnek
alınmalıdır. Bu konuda savcılık kararı aranmalıdır.

ÖRNEKRNEK-3
 Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastane
laboratuvarında çalışılan numunede SENTETİK
KANNABİNOİD pozitif çıkıyor
 Hastane idaresinin Kamu İdarelerine Bağlı
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerinden
Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları (2018/1
No.lu genelge) kapsamında numune
anlaşmalı doğrulama laboratuvarına
gönderiliyor.





SUT 901.791-İlaç Düzeyi (HPLC)
=İşlempuanıXKatsayıX15
=28,84X0,593X15X%10
=282TL

 Uyuşturucu ile Mücadele ile İlgili Başbakanlık Genelgesi (Kasım-2014)

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015

Uyuşturu İle Mücadele Yüksek Kurulu
•Başbabakan Yardımcısı başkanlığında 8 adet bakanlık
•Sekreterya Sağlık Bakanlığınca yürütülecek
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI, 2015

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI,
2016-2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI,
2016-2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI,
2016-2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

ÖRNEKRNEK-4
Opiyat test sonucu önceden pozitif çıkmış ve bu nedenle
Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında psikiyatrist tarafından
takip edilen ve rutin kontrol muayenesine gelen kişinin
laboratuvar test sonucunda Opiyat Negatif çıkmıştır. Bu durumda
aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz

a)Hileli numunedir
b)Kişi gerçekten artık opiyat grubu bir madde kullanmıyordur
c)Laboratuvar sonucu hatalıdır
d)Laboratuvarda Opiyat Cut-off değeri değişmiştir
e)Hepsi

 Denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan kişilerin tedavileri

 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve
Madde
 Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları

 Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hiz. Gen. Müd. 2009/2 Genelge (Aralık-2009)
•
•
•

Bünyesinde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile psikolog bulunan- devlet
hastanelerine müracaat edecekler
Madde analizi yapılacak veya yapan yerden hizmet alınacak
Tarama yapılacak testler ve tarama eşik konsantrasyonları belirsiz

 İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve
Madde
 Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarların İşleyiş Esasları
 Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hiz. Gen. Müd. (Aralık-2016)

•

İlgili Genelgeler ve Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı
(2016-2018) çerçevesinde yasadışı ve kötüye kullanılan ilaç ve
madde analizi yapan tıbbi laboratuvarlar ile doğrulama
laboratuvarında kullanılacak olan yöntemler ve personel
niteliklerinin belirlenmesi, hizmet içi eğitim modüllerinin
uluslararası standartlara uygun olarak hayata geçirilmesi

ÖRNEKRNEK-5
Trafik kazası sonrası exitus olan taksi şoföründen postmortem 6.
saatte otopsi sırasında femoral arterden alınan kandan
Cumhuriyet Savcısı etanol çalışılmasını istiyor. Numune
laboratuvara gönderiliyor ve testin çalışılması isteniyor.
Nasıl bir yol izlersiniz.
a) Testi çalışır ve sonucu raporlarım.
b) Postmortem kandan etanol çalışamayacağımı söyler
numuneyi ret ederim.
c) Numuneyi kabul ederim, ancak testi çalışmam.
d) Sonucun hatalı çıkabileceğini bilsem de, Cumhuriyet
Savcısının
talimatlarına
uyarım,
ancak
rapora
‘Laboratuvarımızdaki
cihazlarda
postmortem
kandan
çalışılan
etanol
test
sonucu
interferansa
neden
olabileceğinden güvenilir değildir’ yazarım.

 Karayolları Trafik Kanunu (1983)

 Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme
yasağı (Değişik: Mayıs-2013)

 Karayolları Trafik Yönetmeliği (1983)

 Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç
sürme yasağı (Değişik: Şubat-2014)

•
•

Hususi araç kullananların azami sınırı 0.50 promil (50mg/dL)
Hususi araç dışındakilerin azami sınırı sınırı 0.20 promil (20mg/dL)

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULU (Şubat 2019)
• Uyuşturucu, alkol, tütün, kumar, teknoloji bağımlılığı hakkında
Strateji ve Eylem Planları oluşturur
Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında
1.Adalet Bakanlığı
2.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
3.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
4.Gençlik ve Spor Bakanlığı
5.Hazine ve Maliye Bakanlığı
6.İçişleri Bakanlığı
7.Milli Eğitim Bakanlığı
8.Sağlık Bakanlığı
9.Tarım ve Orman Bakanlığı
10.Ticaret Bakanlığı
11.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
12.Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu

arasında koordinasyon eksikliği mevcut
• Bazen aynı mevzuat birbirinden habersiz farklı bakanlıklarda
çıkıyor
• Mücadelede yetersiz

• Bağımlılıkla Mücadele Kurulu (Sağlık Bakan Yrd.)
• İl Koordinasyon Kurulları (Valiler)
• Çalışma Grupları

*TÜRKİYE’NİN MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE POLİTİKASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR MODEL ÖNERİLMESİ, 2015. M. IŞIK, H.ERDAL

Sekreterya işlemleri Sağlık Bakanlığına ait

ÖNERİ

ASS Yöntemiyle yapılan istatistiksel analiz MAKBAM 0,693

• TUBİM organizasyonun sağlanmasından çok veri istatistiği tutar
• Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunda bulunan bakanlıklar

TUBİM 0,307

*TÜRKİYE’NİN MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE POLİTİKASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ BİR MODEL ÖNERİLMESİ, 2015. M. IŞIK, H.ERDAL

