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AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU 2021: ÖNE ÇIKANLAR 
Avrupa uyuşturucu pazarı, COVID-19 bozulmasına karşı dirençli olduğunu kanıtladı 

(09.06.2021, LİZBON - AMBARGO 11. 00 CET / 10. 00 Lizbon) Bugün, AB uyuşturucu ajansı 
(EMCDDA)  Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021: Eğilimler ve Gelişmeler, ile Avrupa’daki uyuşturucu 
durumunun son bir yıllık değerlendirmesini yayınlıyor (1). 29 ülkeden (AB 27, Türkiye ve Norveç) alınan 
verilere dayanan rapor, karmaşık ve gelişen bir uyuşturucu sorununun ve COVID-19 karmaşasına dirençli 
bir uyuşturucu pazarının sağlık ve güvenlik etkilerine ilişkin yeni bilgiler sunuyor. 

Rapor çoğunlukla yüksek saflıkta ve etkili maddelerin bulunabilirliği ve kullanımının halk sağlığı  
açısından yarattığı riskler hakkında uyarılarda bulunuyor.vAynı zamanda organize suç gruplarının 
kaçakçılıkla mücadeledeki önlemlerden kaçınmak için Avrupa içindeki yasadışı uyuşturucu üretimini 
yoğunlaştırmasının oluşturduğu çevresel, sağlık ve güvenlik risklerini de açıklamaktadır. Rapor en son 
yapılan EMCDDA hızlı değerlendirme araştırması çerçevesinde, COVID-19 pandemisinin uyuşturucu 
pazarı, kullanımı ve hizmetlerine olan etkilerini araştırıyor (2).  

Avrupa Komisyonu İçişleri Komiseri Ylva Johansson diyor: “Uyuşturucu milyonlarca yaşamı etkileyen 
kalıcı ve sürekli devam eden bir tehdittir. Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021 şiddeti tetikleyen, toplumun 
dokusunu bozan  ve vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini riske eden bu hayati konuda, son kanıtları 
sunmaktadır. Sokaklarımızda ve online olarak bulunan son derece saf ve etkili maddelerden ve  
yalnızca 2020'de AB'de tespit edilen 46 yeni uyuşturucudan özellikle endişe duyuyorum. Güvenlik ve 
uyuşturucularla ilgili yeni AB stratejileriyle, Üye Devletlerimiz, EMCDDA tarafından desteklenen, hem arz 
hem de taleple mücadele eden dengeli bir yaklaşımla bu acil durumu ele almak için sağlam araçlara 
sahip olacaklar”.  

EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel şunları ekliyor: “Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021, uyuşturucu 
durumunun son 25 yılda ne kadar değiştiğini gösteriyor ve uyuşturucular şu anda oldukça yaygın bir 
sorundur ve tüm önemli politika alanlarını etkiliyor. Biz COVID-19 kısıtlamalarına dirençli esnek bir 
dinamiği olan ve adaptif bir uyuşturucu pazarına tanıklık ediyoruz. Tüketiciler daha geniş bir yelpazede 
oldukça güçlü doğal ve sentetik maddelere maruz kaldıkça, giderek daha karmaşık hale gelen uyuşturucu 
kullanım kalıplarını da görüyoruz. Acilen kabul etmeliyiz ki, artık çok sayıda insan artık kişisel olarak 
uyuşturucu sorunları yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda bu sorunların toplumlarımızı çok çeşitli 
şekillerde etkilediğini de anlıyoruz. Bu nedenle, sosyal, sağlık ve güvenlik politikası alanlarında, yeni  
AB Uyuşturucu Stratejisi tarafından öngörülen kanıta dayalı ve entegre yanıtları geliştirmenin çok önemli 
olduğuna inanıyorum”.        

COVID-19: uyuşturucu arzı ve kullanımı üzerindeki etkisi nedir? 
 
Dirençli ve daha dijital olarak etkin bir uyuşturucu pazarı - EMCDDA’nın son trendspotter 
çalışmasının bulgularını sunan, bugünün raporu, uyuşturucu pazarının COVID-19 karmaşasına uyum 
sağlamayı sürdürdüğünü, uyuşturucu kaçakçılarının seyahat kısıtlaması ve sınırların kapatılmasına 
adapte olduğunu göstermektedir. Toptan satış düzeyinde , bu durum , intermodal konteynerler ve ticari 
tedarik zincirleri yoluyla kaçakçılığa daha fazla bağımlılık ve insan kuryelerinin kullanımına daha az 
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bağımlılık ile kaçakçılık rotalarında ve yöntemlerinde bazı değişikliklere yansımaktadır. AB içinde kenevir 
ekimi ve sentetik uyuşturucu üretimi, salgın öncesi seviyelerde sabit görünmektedir ve üretim alanlarının 
tespitinde herhangi bir düşüş görülmemektedir. Her ne kadar sokak düzeyi perakende uyuşturucu 
pazarları erken kapanma dönemlerinde kesintiye uğrasa ve bazı lokal uyuşturucu ktılığı bildirilse 
de, uyuşturucu satıcıları ve alıcılar tarafından kullanılan artan şifreli mesajlaşma hizmetleri, sosyal medya 
uygulamaları, çevrimiçi kaynaklar ve e-posta ve eve teslim hizmetleri ile bu duruma adapte oldukları 
görülmektedir. Bu, pandeminin uzun vadeli bir etkisinin uyuşturucu pazarlarının daha da dijitalleşmesi 
olup olamayacağına dikkat çekiyor.  

Gece hayatından ev yaşamına - Kanıtlar, erken tecrit dönemlerinde, insanlar evde kaldıkça  
genellikle eğlence olaylarıyla (örneğin MDMA ) ilişkili maddelere daha az tüketici ilgisi olduğunu 
göstermektedir . Ancak, atık su numunelerinin analizi ( mevcut için bazı Avrupa şehirleri) uyuşturucu 
kullanım seviyelerinde 2020 yaz döneminde dolaşım, seyahat ve sosyal toplantılarla ilgili kısıtlamaların 
esnetildiği dönemde tekrar sıçrama yaptığını göstermektedir. Pandemi ile bağlantılı endişe verisi 
gelişmeler arasında crack kokain bulunabilirliği ve kullanımındaki artış işaretleridir. 

Benzodiazepinler gündemde - Benzodiazepinlerin gerek terapötik kullanımdan kaçağa kaydırılan 
gerekse de Avrupa’da tıbbi kullanım lisansı olmayan türlerinin suistimaline ilişkin spesifik kaygılar 
artmıştır. Bu ilaçların potansiyel olarak yüksek kullanılabilirlik ve bu maddelerin ve salgınla ilgili ruh sağlığı 
sorunlarının düşük maliyetli yansıtan yüksek riskli uyuşturucu kullananlar, mahkumlar ve eğlence 
amacıyla uyuşturucu kullananlar bazı gruplar arasında kullanımın arttığı görülmektedir. Bugün yayınlanan 
raporun yanı sıra NPS pazarında ortaya çıkan kontrolsüz 'yeni benzodiazepinler' riskleri ve bununla 
bağlantılı olarak ortaya çıkan zehirlenme ve ölümler üzerine bir EMCDDA çalışması da yayınlanmaktadır. 
(3). 

2021 Avrupa Uyuşturucu Raporu: temel bulgular 

Esrar kullanımı, yüksek düzeyde sabit kalır, ama artan THC düzeyi sağlık sorunlarına yol 
açmaktadır - Rise gözlenen olarak toz esrarın THC içeriğinde artış gözlenmektedir.(ortalama aralık:  
% 20 - % 28 ). Sağlık uyarıları, oldukça güçlü sentetik kannabinoidlerle karıştırılan esrar konusunda 
uyarıyor. 

Rekor kokain yakalaması, potansiyel sağlık zararları için endişe verici bir sinyal - 2019 yılında rekor 
seviyede 213 ton kokain ele geçirildi (yukarı 1 77 ton içinde 2018). Kokainin saflığı arttı ve daha 
fazla insan ilk kez tedaviye giriyor. 2020 yılına ait ön yakalama verileri salgın döneminde bulunabilirliğin 
azalmadığını göstermektedir. 

İstikrarlı amfetamin talebi, tüketicilere yakın yerli üretimi karlı hale getiriyor - 2019'da üretim 
tesislerinin imha edilesinin yanı sıra, AB'de amfetamin üretiminde kullanılan kimyasallar da ele geçirildi, 
14.500 litre BMK ve 31 ton MAPA (2018'de 7 tondu). 

Metamfetamin üretimi ve kaçakçılığı Avrupa’da potansiyel kullanım artışını vurguluyor Avrupa’da 
hem büyük ölçekli hem de daha küçük ölçekli üretim tesisleri tespit ediliyor ve yüksek miktarda 
uyuşturucu Avrupa üzerinden diğer pazarlara transfer ediliyor. 

Yüksek mukavemetli MDMA ürünlerinin kullanımı kaynaklı sağlık riskleri - Tabletlerdeki ortalama 
MDMA içeriği ve toz saflığının artmasına ek olarak çok yüksek MDMA seviyelerine sahip ürünler de tespit 
edildi. 2020'den gelen ön veriler, kapanma dönemlerinde bu uyuşturucuya daha az ilgi olduğunu 
göstermektedir. 

Zararlı, güçlü yeni psikoaktif maddeler ortaya çıkmaya devam ediyor - Bunlar arasında yeni sentetik 
kanabinoidler ve yeni sentetik opioidler var. Avrupa'da 2020'de ilk kez toplam 46 yeni psikoaktif 
madde (NPS) rapor edildi ve EMCDDA tarafından izlenen toplam sayı 830'a çıktı. 

Daha az kullanılan uyuşturucular halk sağlığı için artan zorluklar mı yaratıyor? - 
Bu uyuşturucular arasında halüsinojenler, ketamin ve GHB bulunur. Endişe verici şekilde bazı ortamlarda 
yoğun kullanım kalıpları vardır. 
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Büyük yakalamalar eroin kullanımı ve zararları için potansiyel artışa işaret ediyor - AB’de büyük 
miktarlarda eroin yakalamaları devam ediyor (2019 yılında 7.9 ton), ve eroin kullanımı seviyelerine olası 
etkileri endişe yaratıyor. 

Organize suç grupları Avrupa içinde yasadışı uyuşturucu üretimi yoğunlaştırıyor - 2019 yılında 
toplam 370 yasa dışı laboratuvar tasfiye edildi. 

Uyuşturucu Suçları esrar bulundurma ve tedarik çoğunlukla olmak üzere artıyor - 2019 yılında 
AB’de tahmini olarak 1,5 milyon uyuşturucu suçu rapor edildi; bu suçların % 82’si bulundurma veya kişisel 
kullanımla ilgiliydi. 

Eroin kullanımı için ilk kez tedavi görenler daha az enjekte etmeye devam ediyor - Avrupa'da damar 
içi uyuşturucu kullanımı son on yılda azalmasına rağmen, uyuşturucuyla ilgili zararların başlıca nedeni 
olmaya devam ediyor.  

HIV ve HCV Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için tedaviyi ve 
önlemeyi ölçeklendirmek gerekiyor - Entegre test ve tedavi hizmetlerine erişimin artırılması, hedeflere 
ulaşmanın önemli bir parçasıdır. 

Opioidler ve diğer uyuşturuculardan kaynaklanan aşırı doz ölümleri, hizmet geliştirme ihtiyacını 
vurgulamaktadır - Yüksek riskli madde kullanımı ve çoklu uyuşturucu kullanımı Avrupa'da uyuşturucu 
kaynaklı ölümleri körüklemeye devam etmektedir. 

EMCDDA Yönetim Kurulu Başkanı Laura d'Arrigo şu sonuca varıyor: 'Avrupa'nın uyuşturucu sorunları 
gelişmeye devam ederken, Avrupa'nın bunlara tepkisi de değişmelidir. COVID-19 krizi bize bilimsel, 
kanıta dayalı ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir bilginin değerini gösterdi. Bugünün raporu, karar 
vericilerin yeni trendlere ve gelişmelere ayak uydurmalarına ve hızlı eylem gerektiren alanları 
belirlemelerine yardımcı olmak için zamanında bir analiz sağlar. Yeni AB Uyuşturucu Stratejisi sadece 
bizim için ileriye dönük yolu tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda AB vatandaşlarının sağlığını, refahını ve 
güvenliğini korumak için uyumlu bir şekilde hareket etme kapasitemizi daha da güçlendirecektir”. 

Notlar 

(1) 2021 Avrupa Uyuşturucu Raporu (24 dilde) www.emcdda.europa.eu/edr2021 adresinde mevcuttur.  
Milli data raporunu destekleyen 2021 İstatistik Bülteni mevcuttur www.emcdda.europa.eu/data  
Raporda anlatılmaktadır 2019 verilerine ve mevcut 2020 dayalı, 2020 yılı sonuna kadar uyuşturucu durum.    
(2) Impact of COVID-19 on drug markets, use, harms and drug services in the community and prisons — Results from 
an EMCDDA trendspotter study, Nisan 2021. İngilizce olarak mevcuttur.  
www.emcdda.europa.eu/publications/ad-hoc-publication/impact-covid-19-drug-markets-use-harms-and-drug-
services-community-and-prisons_en  
www.emcdda.europa.eu/news/2021/emcdda-releases-third-trendspotter-study-on-covid-19-and-drugs_en 
(3) New benzodiazepines in Europe – a review. İngilizce olarak mevcuttur. 
www.emcdda.europa.eu/publications/technical-reports/new-benzodiazepines-europe-review_en 
www.emcdda.europa.eu/news/2021 
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