
INCB 2022 Raporu 
INCB Başkanının Mesajı 
Uluslararası kontrollü maddelerin tıbbi ve tıbbi olmayan amaçlarla kullanılabilirliği bilimsel amaçlar 
açısından adaletsiz ve birçok yerde yetersiz kalıyor. 

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu (INCB), Üye Devletleri durumu iyileştirme konusunda desteklemek 
amacıyla INCB 2022 Yıllık Raporunda “Hiçbir Hasta Geride Kalmasın: Uluslararası Kontrollü Maddelere 
Tıbbi ve Bilimsel Amaçlı Yeterli Erişimin Sağlanmasında İlerleme” başlıklı özel bir ek yayınladı. Bu özel ek 
Üye Devletler ve sivil toplum tarafından INCB'ye iletilen bilgilere dayanarak, durumu gözden geçiriyor, 
engelleri belirliyor ve acil durumlarda erişilebilirliğin sağlanması da dahil olmak üzere tavsiyelerde 
bulunuyor”. 

2022 Yıllık Raporunun tematik bölümü Kurul’un kanabisin (kenevir) tıbbi olmayan kullanımının 
yasallaştırılmasına yönelik eğilimlerin analizini sunuyor. Bu analizde çeşitli uyuşturucu kontrol 
sözleşmeleri perspektifinden politika yaklaşımları inceleniyor. INCB, kanabisin tıbbi ve bilimsel olmayan 
tedariki ve kullanımının yasallaştırılmasının sözleşmelerin hükümlerini ihlal ettiğini not ediyor. Sözleşme 
temelli sistem, Devletlere gençleri korumak, kamu sağlığının iyileştirilmesi, gereksiz hapis cezalarının 
önlenmesi ve yasadışı piyasalar ve ilgili organize suçlar için önemli bir esneklik sunuyor. Sözleşmelerin 
merkezinde toplumsal önleme ve kolluk kuvvetleri yoluyla organize suçların ele alınmasının yanında 
orantılılık ilkesi ve daha iyi önleme ve tedavi programlarının kurulması bulunuyor. Eldeki kanıtlar 
kanabisin yasallaştırılmasının gençleri kanabis kullanmaktan caydırmada başarılı olamadığını ve yasadışı 
pazarların devam ettiğini gösteriyor. INCB özellikle kanabis bazlı ürünleri gençlere cazip gelen yollarla 
pazarlayan genişleyen kanabis endüstrisi ve etkisi yüksek kanabis kullanımına bağlı zararların az 
gösterilmesinden endişe duyuyor.  

Raporda ayrıca yasadışı kokain üretimi ve kaçakçılığındaki küresel artış ve artan bulunabilirlik ve daha 
yüksek saflık seviyelerinin halk sağlığına oluşturduğu tehdit inceleniyor. 

INCB’nin uyuşturucu kullanan herkes ve özellikle kadınlar için önleme ve tedavilerin acilen 
iyileştirilmesine ihtiyaç duyulan Afganistan’daki büyük ölçekli haşhaş ekimi ve afyon üretimi konusundaki 
endişeleri devam ediyor.  

INCB, acil durumlar da dahil olmak üzere ruh sağlığı tedavisi ve desteğinin garanti altına alınmasının 
önemine dikkat çekiyor.  

INCB 2022 Öncül Kimyasal Maddeler Raporu, yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasalların 
kontrolünü iyileştirmeyi ve program dışı tasarım öncü kimyasal maddelerin yaygınlaşmasını ele almayı 
amaçlayan tavsiyeler içeriyor.  

Kurul'un 2022 yayınlarında yer alan tavsiyelerin takip edilmesi, yalnızca uyuşturucu kontrol 
sözleşmelerinin daha iyi uygulanmasına değil, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
ulaşılmasına da katkıda bulunacağı değerlendiriliyor.  

Bu amaçla INCB, INCB Learning, INCB Tehlikeli Maddelerin Hızlı Yasaklanması Küresel Programı (GRIDS) ve 
ülkeler arasında bilgi alışverişi için Çevrim-içi İhracat Öncesi Bilgilendirme (Pre-Export Notification Online 
- PEN Online) aracı gibi diğer INCB sistemleri aracılığıyla Hükümetleri destekliyor. Uluslararası toplum, 



koronavirüs (COVID-19) salgınının ardından ve insani acil durumların ortasında 2030 Gündemini yeniden 
rayına oturtmaya çalışırken, uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin uygulanması sağlık ve refahın 
korunmasında merkezi bir öneme sahip bulunuyor.  
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Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu 

  



KANABİSİN TIBBİ OLMAYAN KULLANIMININ YASALLAŞTIRILMASI DAHA 
FAZLA TÜKETİME, DAHA FAZLA SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇIYOR VE 
KRİMİNAL EYLEMLERİ AZALTMIYOR 
INCB yıllık raporuna göre kanabisin yasallaştırılması özellikle gençler arasında daha fazla tüketilmesine, 
risklerle ilgili algının azalmasına neden oluyor ve kriminal eylemleri azaltmıyor.  

Kanabisin eğlence amaçlı kullanımının yasallaştırıldığı yargı bölgelerinden elde edilen kanıtlar, kanabis 
tüketiminin arttığını ve olumsuz sağlık etkileri, psikotik bozukluklar ve yol güvenliği üzerinde olumsuz bir 
etkisi olduğunu gösteriyor.  

Küresel nüfusun yaklaşık yüzde 4'ü, yani yaklaşık 209 milyon kişi kanabis kullanıyor (2020 rakamları) ve 
bu da kanabisi dünyanın en yaygın kullanılan yasadışı uyuşturucusu yapıyor.  

Kanabis ekimi son on yılda artış eğilimi gösterdi ve kullanan kişi sayısı yüzde 23 oranında arttı. Kanabis 
kullanımı bölgelere göre büyük farklılıklar göstermekte olup, Kuzey Amerika, Okyanusya ve Batı Afrika'da 
en yüksek seviyede bulunuyor.  

Kanabisin sınıflandırılmasına ilişkin sorular 
Bazı Hükümetler kanabis ve kanabisle ilgili maddelerin hala zararlı olarak mı sınıflandırılması gerektiği ve 
uyuşturucu kontrol sözleşmelerinde belirtilen kontrollerin hala kanabis kullanımı ile ilgili olarak geçerli 
olup olmadığı ile ilgili emin değil. Bu Hükümetler kanabisin tıbbi olmayan kullanımının 
yasallaştırılmasının da aralarında olduğu alternatif çözümler arayışındalar.  

Yasallaştırma yaklaşımları ülkeler arasına çok değişiklik gösteriyor  
Ülkeden ülkeye farklı yasama modellerinin çeşitliliği, kanabisin yasallaştırılmasındaki değişikliklerin 
toplum üzerindeki etkisini değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Kanıtlar hala sınırlı ve sunulan veriler genellikle 
anlamlı sonuçlara varmak için çok yeni durumda bulunuyor.  

Tıbbi olmayan tedarik ve kullanım için kanabisi resmi olarak yasallaştırma eğilimi ilk olarak Amerika'da 
başladı ve şimdi Avrupa ve diğer bölgelerde etkili oluyor. 

Kanabisin yasal olduğu ülke sayısı hala az olsa da, daha fazla Hükümet bu yola girmeyi düşünüyor. 
Örneğin, Haziran 2022'de Lüksemburg Hükümeti, yetişkinlerin eğlence amaçlı olarak evde dört taneye 
kadar kanabis (kenevir) bitkisi yetiştirmesine izin verecek bir yasa tasarısı sundu.  

Ekim 2022'de Alman Hükümeti, kanabisin lisanslı dükkanlarda eğlence amaçlı kullanım için yetişkinlere 
kontrollü dağıtımını düzenleyecek bir yasanın ana hatlarını çizdi. İtalya'da ise esrar ve diğer psikoaktif 
bitkilerin kişisel olarak yetiştirilmesinin yasallaştırılması için yapılan referandum önerisi Şubat 2022'de 
Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.  

Kanabisin yasallaştırılması daha fazla tüketilmesine neden oluyor  
Tahmini veriler, kanabisin yasallaşmasının en önemli etkisinin, özellikle gençler arasında kullanımının 
artması olasılığı olduğunu gösteriyor.  Amerika Birleşik Devletleri'nde toplanan veriler, kanabisin 
yasallaştığı eyaletlerde ergenlerin ve genç yetişkinlerin, eğlence amaçlı kullanımın yasadışı olduğu 
eyaletlere kıyasla önemli ölçüde daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu eyaletlerde 12 yaş ve üzeri için 
rakamlar yüzde 16,5'ten yüzde 24,5'e yükseliyor.  



Kanabisin bulunabilirliğinin artmasıyla risk algısı azaldı 
Kanabis ürünlerinin tüketiminin yasal olduğu ülkelerde bulunabilirliğinin artmasının halk arasındaki risk 
algısını azalttığına dair kanıtlar bulunuyor. Kanabis ürünlerinin yeni formları, örneğin gösterişli 
ambalajlarda pazarlanan yenilebilir yiyecekler veya elektronik sigara ürünleri gibi, eğilimi arttırıyor. Bu 
durum kanabis kullanımının etkilerinin kamuoyu nezdinde, özellikle de gençler arasında 
önemsizleştirilmesine katkıda bulunuyor.  

Bu normalleşme eğilimi, kanabis ürünleri kullanmanın sağlık ve karar verme süreçleri üzerinde zarar 
verici olabileceği algısını azaltıyor. Bununla birlikte, veriler alışkanlık haline gelmiş kanabis kullanımının 
özellikle gençlerin eğitimleri ve sosyal davranışlarını etkileyen bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz sağlık 
etkileri olduğunu gösteriyor.  

Yasallaşan ülkelerde daha fazla tıbbi acil durum ve araba kazası 
Artan kullanım ve bazı kanabis ürünlerinin daha yüksek etki gücü sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol 
açıyor ve her yaştan insan için sağlık riskleri oluşturuyor. Kanabisin yasallaştırıldığı tüm yargı bölgelerinde 
veriler kanabisle ilgili sağlık sorunlarının arttığını gösteriyor. 2000 ve 2018 yılları arasında küresel kanabis 
bağımlılığı ve yoksunluğu ile ilgili başvurular 8 kat artmış. Kanabis ile ilişkili psikotik bozukluklar için 
yapılan başvurular da dünya çapında dört katına çıkmış. Colorado'da (ABD), aşırı kanabis kullanımına 
bağlı hastane ziyaretleri ve hastaneye yatışlar, yasallaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra önemli ölçüde 
arttı. Kanabis ile ilgili kazalardan kaynaklanan yaralanmalar için hastane ziyaretleri de yüzde 30 oranında 
arttı.  

Kanabisin yasallaştırılmasının karayolu güvenliği üzerindeki etkisine ilişkin yapılan araştırmalarda yasal 
kanabis dispanserlerinin açılmasından sonra Washington ve Colorado eyaletlerinde (ABD) meydana 
gelen ölümcül kazalar önemli ölçüde arttı. Colorado'dan elde edilen istatistiksel veriler, kanabis etkisi 
altındaki sürücülerin yüzdesinin tüm trafik kazasına bağlı ölümlerde 2013'e kıyasla 2020'de neredeyse iki 
kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.  

Colorado, Oregon ve Washington eyaletlerinde diğer komşu eyaletlere kıyasla yasallaşmanın yürürlüğe 
girmesinden sonra çarpışma sigortası taleplerinin sıklığı da önemli ölçüde arttı. 

Hükümetlerin kanabisi yasallaştırma amaçlarına ulaşılamadı 
Hükümetler için kanabisi yasallaştırmanın temel amacı suç faaliyetlerini azaltmak iken, bu amaca 
ulaşılamadı ve yasadışı pazarlar faaliyet göstermeye devam ediyor. Veriler, yasadışı pazarların  

kanabis arzını yasallaştıran tüm ülkelerde devam ettiğini ve Kanada'da yüzde 40'a, Uruguay'da yüzde 
50’ye ve Kaliforniya'da yüzde 75’e ulaştığını gösteriyor.  

Vergi geliri elde etmek, kanabisin yasallaştırılmasını teşvik eden hükümetler için bir diğer önemli hedef 
oldu. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kanabis satışlarından elde edilen vergi geliri yıldan yıla 
artmış olsa da, vergi geliri beklenenden daha düşük oldu ve yasallaştıran eyaletlerde bütçenin yalnızca 
yüzde 1'ini oluşturdu.  

INCB, bazı Hükümetlerin kanabisi vergi gelirlerini arttırmak için bir araç olarak kullanma hedefine 
yasallaştırma yoluyla ulaşılamadığı sonucuna varıyor.  



Kanabis endüstrisinin büyümesi 
Kanabisin yasallaşması, büyüme ve yatırım fırsatları için büyük bir potansiyele sahip yeni bir ekonomik 
pazar yarattı. Ticari kârlarını artırmayı hedefleyen büyük şirketler kanabis sektörüne giriyor ve kanabis 
üzerindeki kontrollerin kaldırılması için lobi faaliyetleri yürütüyor. Birçok şirket, dünya çapında ortaya 
çıkan tıbbi ve yetişkin kanabis pazarına açılmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal kanabis 
ürünleri arzı en hızlı büyüyen sektörlerden biri ve 2021'de 25 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek 
2020'ye göre yüzde 43'lük bir artış sağlamış bulunuyor.  

Suç olmaktan ve ceza kapsamından çıkarma yasallaştırmadan farklı kavramlar 
INCB, kanabise bağlı suçlar için alternatif yollar olarak suç olmaktan ve ceza kapsamından çıkarma söz 
konusu olduğunda sözleşmelerde belirli bir esneklik olmasına rağmen, kanabisin tıbbi olmayan kullanımı 
için yasallaştırılmasının uyuşturucu sözleşmelerinin ihlali olduğu konusunda nettir. Bazı Devletler 
halihazırda uyuşturucuyla ilgili suçların kovuşturulmasına ilişkin politikalarını değiştirmiş ve kanabisin 
kişisel kullanım için tıbbi olmayan kullanımına yönelik cezai yaptırımları kaldırmış veya hafif suçlara 
indirgemiştir. INCB, "suç olmaktan çıkarma" ve "ceza kapsamından çıkarma" kavramlarının, 
yasallaştırmaya veya "düzenlenmiş bir pazar" oluşturulmasına açıkça izin veren politikalardan farklı 
olduğunu vurguluyor. Kanabisin tıbbi olmayan kullanımına izin veren ulusal yasal çerçeveler, her türlü 
uyuşturucu kullanımının tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlı olması gerektiğini öngören uyuşturucu kontrol 
sözleşmelerini ihlal ediyor. 

Diğer INCB sonuçları  
INCB Üye Devletlere sözleşmelerin bağlayıcı olduğunu ve kanabisin tıbbi olmayan kullanım için 
yasallaştırılmasının sözleşmelerin ihlali anlamına geleceğini hatırlatıyor.  

INCB, kanabis ile ilgili suçlar için alternatif yollar olarak suç olmaktan çıkarma veya ceza kapsamından 
çıkarma söz konusu olduğunda sözleşmelerin belirli bir esnekliğe sahip olduğuna işaret ediyor.  

INCB, kanabisin yasallaştırılmasının etkisi hakkında anlamlı sonuçlara varmak için çok az güvenilir veri 
bulunduğunu vurguluyor. Devlet modellerinin çeşitliliği de veri setlerinin bir ülkeden diğerine 
aktarılmasını ve yasallaştırma çerçevelerinin başarı ve başarısızlıklarının tahmin edilmesini zorlaştırıyor.   

INCB, kanabis kullanımının bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin uzun vadeli bağlayıcı kararlar 
alınmadan önce daha fazla incelenmesi gerektiğini belirtiyor.  

Kurul, 1961 Sözleşmesi'nin tüm tarafları arasında kanabisin yasallaştırılmasının etkileri hakkında açık bir 
tartışma yapılmasını teşvik ediyor ve sözleşmelerin uygulanmasına yardımcı olmak için Hükümetlerle 
çalışmaya devam ediyor. Bu, insan haklarına saygı ve sağlık ve refahın teşviki üzerine kurulu dengeli ve 
orantılı yaklaşımlar yoluyla sağlanan esneklik dahilinde sözleşmelerin hedeflerinin ilerletilmesini de 
içeriyor.  

  



Hiçbir Hasta Geride Kalmasın:  Uluslararası Kontrollü Maddelere Tıbbi ve 
Bilimsel Amaçlı Yeterli Erişimin Sağlanmasında İlerleme  
INCB 2022 Yıllık Raporuna Ek  
INCB, 2022 Yıllık raporuna ek olarak “Hiçbir Hasta Geride Kalmasın:  Uluslararası Kontrollü Maddelere 
Tıbbi ve Bilimsel Amaçlı Yeterli Erişimin Sağlanmasında İlerleme” başlıklı özel bir rapor yayınlıyor. Ek, 
Hükümetler ve sivil toplum tarafından INCB'ye bildirilen bilgilere dayanarak durumu inceliyor. İnceleme, 
Narkotik İlaçlar Komisyonu'nun (CND) 65’inci oturumunun başkanının, tıbbi ve bilimsel amaçlarla 
kontrollü maddelerin bulunabilirliğini ve bunlara erişimi iyileştirmeye yönelik uluslararası uyuşturucu 
politikası taahhütlerinin uygulanmasını artırma girişimiyle bağlantılıdır.  

Morfin de dahil olmak üzere opioid analjeziklerin bulunabilirliği konusunda bölgesel 
farklılıklar devam ediyor 
Veriler, birçok ülkenin ağrı tedavisi için yeterli opioid analjezik tedarik etmekte zorlanmaya devam 
ettiğini gösteriyor. Psikotropik maddeler için durum daha az net, ancak sınırlı erişim ve bulunabilirlik 
özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde, bir sorun olarak gözüküyor. 

Yeterli opiat hammaddesinin mevcut olduğu bildirilmesine rağmen, morfin içeren ilaçları satın almaya 
çalışan birçok ülke için bölgesel farklılıklar da mevcut. 

Mevcut morfinin büyük bir kısmı örneğin öksürük ilacında kodein için kullanıldığından, sadece küçük bir 
miktar doğrudan ağrı kesici veya palyatif bakım gibi amaçlar gibi tıbbi ürünler için kullanılmak üzere 
bırakılıyor.  

Veriler, doğrudan ağrı kesici olarak kullanılan sınırlı miktardaki morfinin çoğunlukla yüksek gelirli 
ülkelerde kullanıldığını gösteriyor. Bu durum, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında oral morfinin bulunabilirliği hakkındaki farklı gelir grupları arasında önemli kullanım 
farklılıklarına işaret eden verileriyle de doğrulananıyor.  

Anti-epileptik ilaçların tüketim düzeylerindeki bölgesel farklılıklar ve dikkat eksikliği 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) için ilaç tedavisi 
Çeşitli psikotropik maddelerin tüketimindeki bölgesel farklılıklara ilişkin bazı temel eğilimler ortaya 
çıkıyor. Örneğin, klonazepam ve fenobarbital dahil olmak üzere anti-epileptik ilaçların tüketimi, bu 
maddeler en çok ticareti yapılan psikotropik maddeler arasında yer almasına rağmen, Amerika ve 
Avrupa'ya kıyasla Afrika, Asya ve Okyanusya'da düşük.  

Benzer şekilde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaygınlık düzeylerinin bölgeler arasında 
çok farklı olmasa da metilfenidat tüketiminde önemli bölgesel farklılıklar bulunuyor.  

Sadece az sayıda ülke kontrollü maddeleri opioid bağımlılığı için kullanıyor  
Bilimsel kanıtlar opioid agonist tedavi programlarının opioid bağımlılığı tedavisinde etkili olduğunu 
gösteriyor. Ancak opioid bağımlılığını tedavi etmek için metadon ve buprenorfin kullanımı, çoğu Batı ve 
Orta Avrupa'da olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşıyor.  

Enjeksiyon yoluyla uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu diğer ülkelerde buprenorfin, metadon ve diğer 
opioid agonist tedavileri sınırlı veya hiç yok. INCB, terapötik etkinlikleri göz önüne alındığında, 



Hükümetleri ve tıbbi yetkilileri opioid bağımlılığının tedavisi için metadon ve buprenorfin kullanmaya 
çağırıyor.  

Acil durumlarda kontrollü ilaçların ulaştırılması sorunlu olmaya devam ediyor 
Acil durumlarda kontrollü maddelere olan küresel ihtiyacın arttığı bir dönemde, ülkeler bu maddelerin 
zamanında alınması ve teslim edilmesinde zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum kısmen kontrollü 
maddelerin uluslararası dolaşımına ilişkin ek idari gerekliliklerden kaynaklanıyor.  

Morfin, diazepam ve fenobarbital gibi insani yardım acil sağlık kitlerinde bulunan kontrollü maddeler ağrı 
yönetimi, palyatif bakım, cerrahi bakım ve anestezi, uzun süren çatışmalar ve iklim değişikliğinden 
kaynaklananlar da dahil olmak üzere çeşitli acil durumlarla karşılaşan kişilerin ruh sağlığı ve nörolojik 
durumlarının tedavisi için hayati öneme sahip.  

Tıbbi malzemelere erişim kolaylaştırmak için çeşitli önlemler alan Belçika, Brezilya ve Lübnan'dan alınan 
dersler insani yardım için kontrollü maddelere erişimin hızlandırılmasında zamanında acil durum 
mevzuatının, ilgili mevzuat değişikliğinin ve koordineli iletişimin önemini vurguluyor.  

Küresel ilaç tedarik zinciri COVID-19'dan bu yana bir miktar iyileşti 
COVID-19 pandemisi, 2020'nin başından bu yana tüm ülkelerin ekonomileri ve halk sağlığı sistemleri için 
benzeri görülmemiş zorluklar yarattı. Sokağa çıkma yasakları, sınırların kapatılması ve sosyal mesafe 
önlemleri ilaçların küresel tedarik zincirini kesintiye uğrattı çünkü temel başlangıç maddeleri ve aktif ilaç 
bileşenleri bazı büyük ekonomilerde üretilemedi. Sınırların kapatılması ve sosyal mesafe politikalarından 
kaynaklanan lojistik zorluklar uzun süreli gecikmelere neden oldu.  

Hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarından gelen verileri analiz eden INCB, 2022'de küresel tedarik 
zincirlerinin iyileştirilmesinde bazı ilerlemeler kaydedildiğini tespit ediyor. Sadece Üye Devletler 
tarafından değil, aynı zamanda uluslararası toplumun harekete geçmesi gereken önemli alanlar mevcut.  

Artan yasadışı kokain üretimi ve kaçakçılığından kaynaklı artan tehdit 
Dünyanın yasadışı koka ekiminden etkilenen bölgelerinde değişen suç ortamı, ekim, kokain üretimi ve 
kokain kaçakçılığında benzeri görülmemiş bir artışa yol açtı. Kokain tedarik zincirinin farklı aşamalarında 
üretici ve kaçakçıların uzmanlaşına bağlı olarak, daha saf bir ürünün daha büyük miktarları tüketiciler için 
daha ucuz fiyatlarla mevcut hale geliyor.  

INCB, kokain kaçakçılığını ele almak ve kokain kaçakçılığından kaynaklanan yasadışı mali akışları 
engellemek için Hükümetler ile özel nakliye ve lojistik şirketleri arasındaki ortaklıklar gibi koka bitkisi 
yetiştiriciliği ve etkili öncül kontrolü ile ilgili kanıta dayalı müdahaleler yoluyla kokain tedarik zincirinin 
her bir unsurunu hedef alan koordineli bir müdahale öneriyor.  

Acil durumlar da dahil olmak üzere ruh sağlığı sorunları olan kişilerin yeterli tedavi ve ilaca 
erişimini garanti altına almak için harekete geçilmesi gerekiyor 
 
INCB, ruh sağlığı sorunları olan kişilerin tedavi ve ilaç gibi gerekli hizmetlere erişemediğini ve yetersiz 
yatırımların etkilenen nüfus grubunun ihtiyaçlarının karşılanmadığı anlamına geldiğini tespit etti. 



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ruhsal, nörolojik ve madde kullanım bozukluklarına sahip 
dünya nüfusunun en az dörtte üçü düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Bu nüfuslar için ruh sağlığı 
hizmetleri az ve genellikle erişilmesi zor durumda.  

Silahlı çatışma, iklim değişikliği veya halk sağlığı acil durumlarından kaynaklanan çok sayıda insani krizin  
dünyanın her yerinde insanların ruh sağlığı üzerinde büyük bir etkisi oluyor. Sağlık çalışanları ve diğer ön 
saflarda çalışanlar, yaşlılar, kadınlar, çocuklar, uyuşturucu kullanan kişiler, önceden mevcut ruh sağlığı 
sorunları olanlar gibi gruplar bu durumlardan özellikle etkileniyor.  

Aynı zamanda INCB, bazı ülkelerde zihinsel, nörolojik ve madde kullanım bozukluklarını tedavi etmek için 
psikotropik maddelerin aşırı reçetelendirilmesinden endişe duyuyor. Profesyonel hizmetlere erişim 
eksikliği nedeniyle ruh sağlığı sorunları olan kişilerin denetimsiz olarak kendi kendilerine ilaç kullanmaları 
da bir başka endişe kaynağını oluşturuyor.  

INCB Hükümetlere, ruh sağlığı sorunları yaşayan insanların durumlarını hafifletmek için yeterli tedaviye 
ve gerekli ilaçlara uygun erişime ihtiyaçları olduğunu hatırlatıyor. INCB, Hükümetleri kanıta dayalı ruh 
sağlığı tedavi ve destek hizmetlerini ulusal sağlık sistemlerine dahil etmeye ve acil durumlarda bu 
hizmetlerin sağlanmaya devam etmesini temin etmeye teşvik ediyor.  

INCB 2022 ÖNCÜL KİMYASAL MADDELER RAPORU  
Uluslararası kontrol altında üç yeni öncül kimyasal madde 
Narkotik Uyuşturucu Komisyonu, Mart 2022'deki 65’inci oturumunda, 1988 Sözleşmesi'nin Tablo I'ine üç 
yeni madde dahil etti. 4 AP1, 1-boc-4AP ve norfentanil kimyasalları, son derece güçlü opioid fentanilin 
yasadışı üretiminde kullanılıyor. Bu üç maddenin uluslararası kontrolü 23 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe 
girerek 1988 Sözleşmesinin I ve II sayılı Tabloları kapsamında bulunan toplam öncül kimyasal madde 
sayısını 33'e çıkarttı. 

Ülkeler, program dışı kimyasalların ve tasarım öncül kimyasal maddelerin yüksek sayıda 
ele geçirildiğini bildiriyor 
Beş kıtada altmış yedi ülke, 1988 Sözleşmesinin iki tablosunda yer almayan maddelerin ele geçirildiğini 
bildiriyor; bu durum, programlanmamış kimyasalların ve tasarım öncül kimyasal maddelerin küresel 
kaçakçılığının arttığına işaret ediyor. Programlı olmayan kimyasallar, kanabis hariç tüm uyuşturucu 
türlerinin yasadışı üretiminde kullanılıyor. Son sekiz yılda, 1988 Sözleşmesinin I ve II sayılı Tablolarına, 
bazıları bilinen herhangi bir meşru kullanımı olmayan tasarım öncül kimyasal olan 10 yeni madde 
eklendi. 

Programlanmamış kimyasalların küresel yayılımından endişe duyan INCB, , Hükümetleri INCB, Kurul'un 
1988 sözleşmesi 12. ve 13. maddeler kapsamındaki çalışmaları da dahil olmak üzere, bu zorluğun 
üstesinden gelinmesi için destekliyor.  

Metamfetamin öncüllerinin ele geçirilmesi, metamfetaminin artan bulunabilirliğine 
rağmen azalmaya devam ediyor 
Yasa dışı metamfetamin üretiminde kullanılan efedrin ve psödoefedrin maddelerinin ele geçirilmesi 
azalmaya devam ediyor. Aynı zamanda, ele geçirilen metamfetamin miktarı arttır; bu da tasarım öncül 
kimyasal maddeler de dahil olmak üzere alternatif öncül maddelerin yasadışı metamfetamin üretiminde 



kullanıldığını gösteriyor. Bu eğilim Avrupa'da iyice yerleşmiş durumda ve INCB'ye bildirilen verilerin 
gösterdiği gibi dünyanın diğer bölgelerinde de giderek daha önemli hale geliyor.  

Uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri kokain işleme sürecini Avrupa'ya taşıyor 
15 kokain işleme laboratuvarının keşfi, uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonlarının kokain bazını kaçırmak 
için yeni ve sofistike yöntemler kullandığına işaret ediyor. 15 laboratuvardan altısının Avrupa’da 
bulunması da kaçakçılık örgütlerinin işleme sürecini bu bölgeye kaydırma eğilimine işaret ediyor. Genel 
olarak, keşfedilen laboratuarlar taşıyıcı maddelerin içine gizlenmiş kokain bazını geri kazanmak için 
kuruluyor. Bu bazın rafine edilmesiyle çok yüksek saflıkta kokain hidroklorür elde ediliyor.  

Eroin arzını ana öncül maddenin ele geçirilmesi yansıtmıyor 
Eroinin yasadışı üretiminde kullanılan asetik anhidritin küresel ele geçirme vakaları özellikle de daha 
önce büyük miktarlarda madde ele geçirildiğini bildiren ülkelerde. azalmaya devam ediyor. 2021 yılında 
bu maddenin küresel ele geçirme vakalarının yüzde 60'ından fazlası Türkiye’de yapıldı. Aynı zamanda, 
2018'de ortaya çıkan asetik anhidritin olası bir ikamesi olan asetil klorür kaçakçılığı da Kurul için endişe 
kaynağı olmaya devam ediyor.  

İnternet ve ticaret platformları yasadışı uyuşturucu endüstrisi tarafından istismar ediliyor 
İnternet platformları uyuşturucu kaçakçıları tarafından yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 
kimyasal öncül maddeleri ve ekipmanları bulmak ve satın almak için kullanılmaya devam ediliyor. Bu 
gelişme ile aynı zamanda satıcılar uyuşturucu öncül maddelerini yasadışı yollardan tedarik etmek için 
interneti kullanıyor. İnternetin izlenmesi ve öncül maddelerle ilgili şüpheli çevrimiçi ilanların 
araştırılması, öncül maddelerin yasadışı satışına karşı koymak ve suç şebekelerini araştırmak için gerekli. 
Bu durum Hindistan'da 2021 yılında gerçekleştirilen INCB Akronim Operasyonu sonrasında tespit edildi. 

Yasadışı uyuşturucu üretiminin evrimini ele almak için öncül kimyasal madde kontrolüne 
yönelik geliştirilmiş bir yaklaşım gerekli 
Yasadışı uyuşturucu endüstrisinin programlanmış maddeler üzerindeki uluslararası kontrolleri atlatma 
hızı ve meşru kimya endüstrisinin güvenli ve kesintisiz ticaret ihtiyacı, prekürsör kontrolüne yönelik 
gelişmiş bir yaklaşım gerektiriyor. INCB, Hükümetlere yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası 
düzeyde bilgiyi ilerletmeyi amaçlayan bir dizi araç ve hizmet oluşturdu. INCB, 2022 yılında 
"Programlanmamış Kimyasalların ve Tasarım Öncül Maddelerin Yayılması: Küresel Eylem için Seçenekler" 
başlıklı belgeyi yayınladı. Bu belge, hükümetler için, yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 
kimyasallar ve tasarım öncül maddelerin başka tarafa yönlendirilmesi çabalarında ve Narkotik 
Uyuşturucu Komisyonu'nun 65/3 sayılı kararının uygulanmasında bir rehber olma amacı taşıyor.  

INCB, 2022 Ekim ayında gönüllülük esasına dayalı olarak programlanmamış maddeler, programlanmış 
öncül maddeler için kullanılan ihracat öncesi bildirim sistemi olarak yeni PEN Online Light platformunu 
kurdu.  

  



ÖNE ÇIKAN BÖLGESEL KONULAR 
Afrika 
Afrika'da kokain, kanabis ve tramadol kaçakçılığı. Mevcut ele geçirme verileri kokain ticaretinin Kuzey ve 
Batı Afrika'daki ülkeler için büyük bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor. Aynı durum Afrika'daki 
birçok ülke için kanabis ve tramadol kaçakçılığı ve kullanımı içinde geçerli.  

Uyuşturucu yakalamaları ve uyuşturucu kullanım yaygınlığına ilişkin resmi verilerin eksikliği, bölgedeki 
ülkelerin kendi uyuşturucu sorunlarını ele alma becerilerini kısıtlıyor. Aynı zamanda uluslararası 
toplumun destek sağlama kabiliyetini de kısıtlıyor.  

Afrika, tıbbi ve bilimsel amaçlar için narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin kullanımının en düşük 
seviyede bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor. Afrika için psikotrop maddelerin tüketim seviyelerini 
belirlemek zor çünkü ülkelerin sadece dörtte biri INCB'ye son birkaç yıl için herhangi bir psikotrop 
maddeye ilişkin tüketim verileri sağlamış bulunuyor.  

Amerika 
Orta Amerika ve Karayibler 
Bölgedeki çok sayıda ülke tarafından bildirilen büyük miktarlarda kokain ele geçirme vakaları, COVID-19 
pandemisi sırasında uygulanan hareketlilik kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından uyuşturucu 
kaçakçılığında artışa işaret ediyor.  

Orta Amerika ve Karayiblerde sekiz ülke ve bölgede yeni psikoaktif maddeler tespit edildi. Bölgedeki 
uyuşturucu kaçakcılığına karşı yapılan yasal müdahaleler hakkında bilgi hala sınırlı durumda bulunuyor.  

Orta Amerika ve Karayipler'deki çoğu ülkede uyuşturucu kullanımının yaygınlığına ilişkin yeni 
epidemiyolojik araştırmaların eksikliği devam ediyor. Bu durum, uyuşturucu kullanımı sorununa yönelik 
müdahalelerinbölgeye göre uyarlanmasını engelliyor. Bölgede tıbbi ve bilimsel amaçlarla psikotropik 
maddelerin tüketim düzeylerinin belirlenmesi bir sorun olmayı sürdürüyor. Ülke ve bölgelerin sadece 
üçte biri son birkaç yıl için herhangi bir psikotropik maddeye ilişkin tüketim verileri sağlamış durumda.  

Kuzey Amerika 
Kuzey Amerika'daki aşırı doz uyuşturucu salgını Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da 
kötüleşti. Kuzey Amerika'da sentetik opioidlerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı, bölgedeki opioid salgınını 
ve aşırı doz uyuşturucu krizini daha da kötüleştirdi. Bu durum ölümlerde artışa neden oluyor. Kanada'da 
giderek daha zehirli hale gelen uyuşturucu arzı, halihazırda var olan aşırı doz krizini daha da kötüleştirdi. 
Opioidler veya uyarıcılarda daha yüksek toksisite seviyeleri nedeniyle daha fazla ölüm meydana geliyor. 
Uyuşturucu kullanımının olumsuz sonuçlarını hafifletmek için alınan, naloksonun bulunabilirliğinin ve 
erişiminin artırılması gibi önlemlere rağmen, aşısı doza bağlı daha fazla sayıda ölüm kaydedilmiş 
durumda.  

Kuzey Amerika yargı bölgelerinde, kanabisin tıbbi olmayan kullanımına yönelik düzenlemeler, 
uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin hükümleriyle tutarsız bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Kanabis 
Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzeyde kontrollü bir madde olmaya devam ederken, kanabisin 
tıbbi olmayan kullanımına yönelik eyalet düzeyindeki düzenlemelerde giderek büyüyen bir boşluk 
bulunuyor. Eyaletlerin yasallaştırma önlemleri almasının ardından kanabis kullanımına ilişkin özellikle 
ergenler için mevcut bilgiler yeterli değil.  



Güney Amerika 
Brezilya ve Peru'daki Amazon bölgesinde uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerin etkilerini genişlettikleri 
ve faaliyetlerini çevre suçlarını da içerecek şekilde çeşitlendirdikleri gözlemleniyor. Bu gelişme, yerli 
nüfusu ve çevrecileri hedef alan cinayet oranlarındaki artışla ilişkilendiriliyor. Ekvador'da artan şiddet 
olayları rapor ediliyor çünkü ülke kokain kaçakçılığı rotaları boyunca bir depolama ve dağıtım merkezi 
olarak ortaya çıkmış durumda. Bu durum transatlantik kokain kaçakçılığının artmasına yol açıyor. Kokain 
ekimi ve potansiyel kokain üretimi 2021 yılında Kolombiya'da sırasıyla 204.000 hektar ve 1.400 ton 
verimle tarihi bir zirveye ulaşmış durumda.  

Asya 
Doğu ve Güneydoğu Asya 
Doğu ve Güneydoğu Asya'da yasadışı metamfetamin üretimi, kaçakçılığı ve kullanımı bölgedeki ülkelerde 
barış, istikrar ve halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yasadışı pazarlar genişlemeye 
devam ederken, bölge genelinde özellikle tablet formunda olmak üzere rekor miktarda madde ele 
geçiriliyor.  

Rekor düzeyde metamfetamin ele geçirildiği bildirilirken, bölgede yasadışı üretim için gerekli olan öncül 
maddelerden çok az miktarda ele geçirilmiş durumda. Organize suç gruplarının metamfetamin ve diğer 
sentetik uyuşturucuların üretimi için alternatif olarak giderek daha fazla program dışı kimyasallar 
kullandıkları düşünülüyor.  

Kriminal gruplar sınır ve seyahat kısıtlamalarına uyum sağlamış durumda. Hava yoluyla yapılan kaçakçılık 
önemli ölçüde azalırken, kurye kaçakçılığı ve buna bağlı olarak çevrimiçi platformların istismarı arttı.  

Doğu ve Güneydoğu Asya, narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlarla 
kullanılabilirliği açısından özellikle endişe verici durumda bulunuyor ve en yaygın kullanılan opioid 
analjeziklerin en düşük miktarlarda bulunduğu bölgeler arasında yer alıyor.  

INCB, bölgedeki bazı ülkelerde uyuşturucu suçları için ölüm cezasının kullanılmaya devam edildiğine dair 
kamu raporlarını endişeyle not ediyor. Ayrıca, uyuşturucuyla ilgili faaliyetlere yanıt olarak yargısız 
infazların uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerini ihlal ettiğini yineliyor.  

Batı Asya 
Afganistan, 2021 yılında küresel yasadışı afyon üretiminin tahminen yüzde 86'sını gerçekleştirerek 
dünyadaki en büyük yasadışı afyon kaynağı olmaya devam etti. Afganistan'da üretilen afyon, komşu 
ülkeler ile Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Asya'daki pazarlara tedarik edilmeye devam ederken, 
daha küçük bir kısmı Kuzey Amerika ve Okyanusya'daki pazarlara yönlendirilmiş durumda. Afganistan'da 
metamfetamin üretimindeki önemli artış, 2012'den bu yana 2021'e kadar devam eden bir eğilim 
gözlemlendiği için endişe kaynağı oluşturuyor. INCB, uluslararası toplumu halk sağlığını korumak için 
Afganistan'daki uyuşturucu kontrol çabalarını desteklemeye devam etmeye çağırıyor. Kurul, 
Afganistan'ın başta kadınlar olmak üzere uyuşturucu kullanan kişilere tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri 
sağlama kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurguluyor.  

Orta Asya Devletleri, psikotrop maddelerin kaçakçılığı ve kötüye kullanımının artması ve yeni psikoaktif 
maddelerin ortaya çıkmasıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Orta Asya Devletleri, sentetik 
uyuşturucular da dâhil olmak üzere psikotropik maddelerin artan kullanımı ve kaçakçılığı ile ilgili önemli 
zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Batı Asya'daki ülkeler de yasadışı uyuşturucuların pazarlanması 



için posta hizmetleri, internet, sosyal ağlar ve mesajlaşma platformlarının kullanımında bir artış 
gözlemleniyor.  

Avrupa 
Avrupa yasadışı uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve tüketimi için önemli bir bölge olmaya devam ediyor. 
Uyuşturucuyla ilgili yasadışı faaliyetlerin çoğu pandemi öncesi seviyelere geri dönmüş durumda ve bu da 
yasadışı uyuşturucuların daha fazla bulunabilirliği ve daha düşük fiyatlarla satılmasıyla sonuçlanıyor. Bu 
uyuşturucuların etki gücü de artmış durumda. Çoğunlukla Güney Amerika'dan deniz yoluyla gelen kokain 
kaçakçılığı da son yıllarda artış gösteriyor. Bölge aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelere kokain sevk 
eden kaçakçılar için bir geçiş bölgesi haline gelmiş durumda.  

Uyuşturucu tüketim şekilleri bölgede giderek daha karmaşık hale gelmiş bulunuyor. Uyuşturucu sorunları 
daha çok tıbbi ürünler, kontrol dışı NPS ve bazı ülkelerde GBL, GHB (gama hidroksibutirat) ve ketamin 
gibi maddelerle ilişkilendiriliyor. Opioid kullanan nüfusun yaşlanması ve hassas grupların yaşadığı 
ekonomik ve ruhsal sıkıntıların artmasıyla birlikte, bu durum daha yakın izleme ve ek uyuşturucu 
kullanımını önleme ve tedavisi gerektiriyor.  

Kurul, Ukrayna'daki insani krizden endişe duyuyor ve Ukrayna için uluslararası kontrol altındaki maddeler 
de dahil olmak üzere ilaçlara kısıtlama olmadan erişim çağrısında bulunuyor. Hükümetler, bu tür ilaçların 
etkilenen bölgelere ihracatı ve nakliyesi için basitleştirilmiş kontrol prosedürleri uygulamaya çağrılıyor. 
Devam eden çatışmalar, çatışmalardan kaçanların daha fazla yaşadığı psikolojik stres nedeniyle madde 
kullanımını da şiddetlendirebilir. Benzer şekilde, savaşın neden olduğu istikrarsızlık, yasadışı uyuşturucu 
üretimi için potansiyel yaratma ve kaçakçılık rotalarında değişiklik yapma açısından uyuşturucu 
kaçakçılığı üzerinde de bir etkiye sahip olabilir. 

Okyanusya 
Başta metamfetamin olmak üzere artan uyuşturucu kullanımı ve organize suç gruplarının faaliyetleri 
Pasifik bölgesindeki birçok toplumu zorluyor. Bu, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya uyuşturucu kaçakçılığı 
için transit bölge olarak kullanılmaya devam eden Pasifik Ada Devletleri üzerinden artan uyuşturucu 
kaçakçılığının yayılma etkisi olarak gözlemleniyor.  

Uluslararası uyuşturucu kontrol sözleşmelerinin üçüne taraf olmayan ülke sayısı Okyanusya'da 
yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu durum bölgeyi büyük ölçekli uyuşturucu ve öncül kimyasal madde 
kaçakçılığı ile kara para aklama, yerel uyuşturucu kullanımı ve yerel yasadışı uyuşturucu üretimi gibi ilgili 
risklere karşı son derece savunmasız hale getiriyor. Fentanil ve diğer tehlikeli opioidlerin kaçakçılığı 
Okyanusya'daki pazarlara doğru genişliyor. Avustralya'da rekor düzeyde fentanil ele geçirilmiş durumda. 
Yeni Zelanda'da yeni ortaya çıkan tıbbi olmayan sentetik opioidler tespit edildi.  

Bölgedeki bazı ülkelerde narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin tıbbi amaçlarla kullanımı yetersiz 
durumda. Avustralya ve Yeni Zelanda, diğer Pasifik Ada Devletlerine kıyasla çok daha yüksek düzeyde 
opioid analjezik tüketimi bildiriyor.  

  



ÜYE DEVLETLERİ DESTEKLEYEN INCB GİRİŞİMLERİ 
INCB Eğitimi  
INCB Eğitimi (Learning), Kurul'un üç uluslararası uyuşturucu kontrol anlaşmasının hükümlerinin ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanmasında Hükümetlere kapasite geliştirme desteği sunma 
girişimidir. 

Girişim, çevrimiçi eğitim için beş e-modülün (İngilizce ve diğer dillerde) yanı sıra sanal ve yüz yüze eğitim 
ve seminerler içeriyor. INCB Learning, 2022 yılında Afrika, Orta Amerika ve Karayipler ile Güney 
Amerika'daki 10 ülkeden 30 yetkili için sanal eğitim seminerleri düzenledi. 2022 yılında, Hükümetlerin 
tıbbi ve bilimsel amaçlar için narkotik ilaçların ve psikotropik maddelerin yeterli düzeyde bulunabilirliğini 
sağlamalarına yardımcı olacak yeni bir e-modül geliştirildi.  

1 Kasım 2022 itibariyle, 145 ülke ve bölgeden 1.259 yetkili INCB Learning e-modüllerine kaydoldu ve 
bunların yarısından fazlasını (yüzde 54) kadınlar oluşturdu. Kurul, Hükümetleri yetkili ulusal 
makamlarından yetkilileri e-modüllere kaydettirmeye ve daha fazla eğitime ihtiyaç duyulan alanlarda 
INCB'ye geri bildirimde bulunmaya çağırıyor.  

INCB Küresel Tehlikeli Maddelerin Hızlı Yasaklanması (GRIDS) Programı  
Gerçek zamanlı iletişim platformu IONICS'i de içeren GRIDS Programı, tehlikeli maddelerin tüketici 
pazarlarına ulaşmasını önlemek için kolluk kuvvetleri tarafından bilgi paylaşımını teşvik ediyor. 2022 
yılında, IONICS platformunda kolluk kuvvetleri ve düzenleyici makamlar arasında gerçek zamanlı 
kaçakçılık bilgisi alışverişinde önemli bir artış kaydedildi. Yeni psikoaktif maddeler (NPS) ve tehlikeli 
nitazen grubu maddeler gibi yeni ortaya çıkan sentetik fentanil dışı opioidler de dahil olmak üzere 
tehlikeli tıbbi olmayan sentetik opioidler hakkındaki bilgi alışverişleri doğrudan soruşturmalar 
yapılmasını sağladı ve kolluk kuvvetlerinin çeşitli ülkelerdeki organize suç gruplarını dağıtmasına yardımcı 
oldu. 

Geçtiğimiz yıl boyunca INCB GRIDS Programı 600'den fazla ön saflarda görev yapan memur için 30 eğitim 
düzenledi. Mısır, Hindistan, Meksika, Nijerya ve Tayland'daki bölgesel teknik personel tarafından verilen 
eğitimlerde opioidlerin güvenli bir şekilde taşınması ve ele geçirilmesi ile IONICS ve GRIDS platformları 
kullanılarak bilgi alışverişi konularına odaklanıldı.  

Okyanusya Gümrük Örgütü, Evrensel Posta Birliği, Dünya Gümrük Örgütü ve son olarak CARICOM 
IMPACS ile yapılan INCB işbirliği anlaşmaları çerçevesinde hedefe yönelik operasyonel çalışmalar, NPS 
kaçakçılığı merkezlerinin belirlenmesine yönelik uluslararası çabaları artırdı. Bunun bir örneği, INCB 
Projesi Ion ve OPIOIDS Projesi kapsamındaki kanun ve düzenleyici uygulama odak noktalarını içeren ve 
ele geçirmelerle sonuçlanan 2021/22 GAPZ Operasyonu teşkil etti.  

  



INCB öncül kimyasal madde kontrol programı  
Gelişen yasadışı uyuşturucu pazarını ele almanın anahtarını kimya endüstrisinin katılımını 
sağlamak oluşturuyor 
Uyuşturucu ve öncül kimyasal madde kaçakçılığında hızla değişen eğilimler esnek ve aktif müdahale 
yapılması ile kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla endüstrinin katılımını gerektiriyor. INCB ve 12 
Hükümet, uluslararası öncül kimyasal maddelerin kontrolündeki zorlukların ele alınmasında endüstrinin 
katılımını güçlendirmek ve ruhsatlı kimyasal pazarlarına suç teşkil eden uyuşturucu operatörlerinin 
sızmasını önlemek için yenilikçi bir yaklaşımı test ediyor. 

INCB ve Üye Devletler yasadışı uyuşturucu üretim ekipmanlarının izlenmesinde işbirliği 
yapıyor  
Yasadışı uyuşturucu üretim ekipmanlarının izlenmesi ve 1988 Sözleşmesinin 13’üncü maddesinin 
operasyonel kullanımının geliştirilmesi ihtiyacını giderek daha fazla Hükümet kabul ediyor.  

Kurul, rehber materyaller ve pratik araçlar geliştiriyor ve yasadışı uyuşturucu üretiminde kullanılan 
ekipmanların yön değiştirmesi ve kaçakçılığı vakalarının önlenmesi ve soruşturulması için hükümetlerle 
işbirliğini teşvik ediyor. Ekim 2022'de INCB konuyla ilgili olarak Üye Devletlerle bir araya geldi ve Kurul'un 
ekipman ve 13’üncü madde ile ilgili ilk teknik raporunu yayınladı.  
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