İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sayın ECAD Başkanı,
Sayın Valim,
Çok kıymetli Katılımcılar,
Çağımızın en önemli sorunlarından birine çözüm bulmak için düzenlenen böyle önemli bir
toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğumuz memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum.
Güvenli bir geleceğe ancak sağlıklı nesillerle ulaşabileceğimize olan inancımla, bu
mücadeleye destek veren tüm yönetici ve sorumluları yürekten kutluyorum.
Bu toplantıdan sadece Avrupa için değil tüm dünya için çözüm önerileri çıkacağına
inanıyorum.
Bugün burada değerli fikirleriyle Konya açıklık getirecek, çözüm önerileri sunacak tüm
katılımcıları, değerli konuklarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
200 MİLYON UYUŞTURUCU KULLANIYOR
Değerli konuklar;
Karşımızda bıkmaksızın mücadele etmemiz gereken insanın ruh ve beden bütünlüğüyle
insanlığın geleceğini tehlikeye sürükleyen bir düşman var. Uyuşturucu kullanma alışkanlığı
ve bu düşman her gün yüzlerce genç insanı kuşatarak büyümekte.Uyuşturucu ile mücadele
ederken bu gerçeği göz ardı etmememiz gerekiyor.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin yayımladığı 2006 Dünya Uyuşturucu Raporu
içinde bulunduğumuz durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor.
Üzülerek ifade ediyorum ki, dünyada halen 200 milyon insan yılda en az bir defa olmak üzere
uyuşturucu kullanıyor. Bu oran, 15-64 yaş arası nüfusun yüzde 5’ine denk geliyor.
DÜNYANIN 18. BÜYÜK EKONOMİSİ
Dünyanın pek çok yerinde insanlar açlıkla mücadele ederken, uyuşturucu ticareti korkunç
boyutlara ulaşmış durumda.
Dünya uyuşturucu pazarından 325 milyar dolar gibi büyük miktarda haksız kazanç sağlanıyor.
Bu kazancın çoğu sokak satışlarından elde ediliyor.
Bu miktar dünya gayri safi hasılasının yaklaşık %1’ine eşit.
Yani bütün ülkelerin yüzde 88’inin gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla. Uyuşturucu
ticareti dünyanın 18. büyük ekonomisi durumunda.
İSMEM SOKAKTAKİ GENÇLERİMİZİ ÜRETİME YÖNLENDİRİYOR
EĞERLİ Konuklar,
Belediyemizin 2003 yılında faaliyete soktuğu İSMEM (İstanbul Sokak Çocuklarını Meslek
Edindirme Merkezi) sokakta yaşayan gençlerimizi üretime yönlendiren önemli
projelerimizden biri.
Bu merkezimizde, 16-20 yaş arası sokakta yaşayan, aile ve toplum tarafından ihmal edilmiş
gençleri meslek sahibi yapıyoruz.
Bu gençlerimizi zarar veren ve tüketen bireylerden, topluma katkısı olan bireyler haline
getiriyoruz.

Gençlerimize yeni bir ufuk açarak, madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklarından
kurtarıyoruz.
472 ÖĞRENCİYE HİZMET VERİLDİ
120 yatak kapasitesiyle hizmet veren Merkezimiz, çocukların yeme-içme ve barınma gibi
temel ihtiyaçlarını karşılıyor, aynı zamanda çıraklık eğitimi veriyor.
Şu ana kadar 472 öğrenciye hizmet verildi. 99 öğrenci halk eğitim ve açık lise diploması, 41
öğrenci ise mesleki sertifika aldı.
TÜRKİYE EN FAZLA UYUŞTURUCU YAKALAYAN ÜLKE
Değerli Konuklar,
Türkiye Avrupa’da en az uyuşturucu kullanan ülke olmanın yanı sıra, en fazla uyuşturucu
yakalanan ülke. Son bir aya içinde gümrüklerimizde yakalan madde miktarı 1 ton.
Bu rakam tüm Avrupa ülkelerinde yakalanandan daha fazla. Aynı zamanda bir rekor.
Emniyet güçlerimizin bu başarısı tüm dünya tarafından takdir ediliyor.
Türk polisi uyuşturucu trafiğinin güzergahını değiştirecek kadar etkili bir mücadele
gerçekleştiriyor.
İSTANBUL POLİSİ BÜYÜK DESTEK VERİYOR
2006 yılı içerisinde Türkiye’deki Ecstasy yakalamalarının yüzde %85’inin, kokain
yakalamalarının ise yüzde 96’sının İstanbul Polisi tarafından gerçekleştirilmiş olması,
şehrimiz için gurur vericidir.
Bu başarılara imza atan İstanbul Polisimizin gençlerimizin eğitimine yönelik olarak hayata
geçirdiği konferans, seminer ve tiyatro oyunları gençlerimiz ve aileleri üzerinde büyük etki
yapıyor.
Maalesef bazı ülkelerin uyuşturucu tüketimini meşrulaştıracak, diğer ülkelerin çabalarını
olumsuz etkileyecek politikalar yürütmesi, uyuşturucuyla mücadeleyi zayıflatıyor.
Bütünlük arz etmeyen, reaksiyonel olarak ortaya atılan politikalarla çözüme ulaşmak pek
mümkün gözükmüyor.
ORTAK STRATEJİ BELİRLEMELİYİZ
Bu noktada genel bir uzlaşma sağlamamız, ortak bir strateji ve hedef koymamız gerekiyor.
ECAD (Uyuşturucu Karşıtı Avrupa Kentler Birliği)’ın “Avrupa’da Gençlik” Projesinin bu
hedefe ulaşmamızda önemli bir katkıda bulunacağına inanıyorum.
ECAD İSTANBUL OFİSİ FAALİYETE GEÇTİ
Değerli Konuklar,
Geçen yıl şehrimizde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında imzaladığımız protokol
sonrasında ECAD İstanbul Ofisini faaliyete açtık.
Belediyemize tahsis edilen 40 bin euro ile “Gençler Arasında Uyuşturucu Kullanımı” konulu
bir araştırmayı başlatmış bulunuyoruz.
Bu çerçevede İstanbul’da 14-16 yaş arasında 2800 öğrenci üzerinde madde bağımlılığı
konusunda saha araştırması yapacağız.

İlk etapta gençlerin uyuşturucuya başlama nedenleri ve uyuşturucu kullananların profillerini
çıkarıyoruz.
Saha araştırması neticesinde hazırlanacak raporları ilgili bakanlıklara göndererek en etkin
mücadele yollarını arayacağız.
Bu projeyi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle yürütüyoruz.
EĞİTİM PROGRAMLARINI SÜRDÜRÜYORUZ
Bir yandan saha araştırması devam ederken diğer yandan başta gençlerimiz olmak üzere
toplumun bilinçlendirilmesi için eğitim programları düzenliyoruz.
Belediye iştiraklerimizden Sağlık AŞ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle
ortaöğretim kurumlarımızda uyuşturucu karşıtı mesajlar içeren tiyatro oyununun
sahnelenmesini sağladı.
Sanatçılarımızın katkıda bulunduğu tiyatro oyunu 15 bin lise öğrencisine ulaştı.
TOPLUMSAL BARIŞA ZARAR VERİYOR
Değerli Konuklar,
Tüm bu rakamları dikkate aldığımızda ne kadar büyük ve aynı zamanda yaygın bir sorunla
karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz.
Tüm dünyada özellikle gençler arasında yaygınlaşan madde kullanımı çok büyük bir tehlike
haline geldi.
Uyuşturucu kendisi ciddi bir problem olmakla beraber, polisiye yönüyle, suç oranlarını ve
şiddeti artırması nedeniyle toplumsal barışa zarar veriyor.
Artan talep karşısında sokak satıcılarının görüntüsü değişmiş durumda. Artık eski bağımlıların
kendi maddelerini temin amacıyla amaçlı satış yapmalarının yerini servet hırslıları almış
durumda.
2006 yılında yakalanan 3183 şüphelinin yüzde 80 inin hırsızlık, gasp, kapkaç gibi suçlardan
sabıkasının olması bu durumu apaçık ortaya koyuyor.
AVRUPA’DA EN FAZLA KULLANIM TÜRKİYEDE
Değerli konuklar,
Batı Avrupa’da kokain kullanımının alarm verici düzeye ulaştığı, dünyada esrar kullanımının
hızla arttığı bir dönem yaşıyoruz.
Kuzey Amerika yüzde 44 oranıyla en büyük uyuşturucu alıcısı durumunda.
Bunu yüzde 33 ile Avrupa izliyor.
Avrupa’nın en düşük miktarda uyuşturucu kullanılan ülkesi ise Türkiye.
Elbette bu bizim için memnuniyet verici bir durum.
Ancak ülkemizin uyuşturucu trafiğinde transit bir ülke olması, maalesef gençliğimizi bu
pazarın hedefi haline getirebiliyor.
ETKİN MÜCADELE YÖNTEMLERİ UYGULANMALI
Bu gerçekler karşısında yeni projeler geliştirmek, gençlerimizi uyuşturucuyla daha en baştan
hiç tanıştırmamak gerekiyor.
Madde bağımlılığıyla ilgili olarak tüm ülkeler vakit geçirmeden etkin mücadele yöntemlerini
uygulamalı.
Avrupa’nın en fazla genç nüfusuna sahip olan bir ülke olarak Türkiye’ye de çok büyük
sorumluluklar düşüyor.

AVRUPA UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİ HALİNE GELDİ
Değerli Konuklar,
Avrupa uyuşturucu ticaretinin, dağıtımının ve tüketiminin merkezi halini almış durumda.
2003 yılından bu yana toplam 650 konferans ile yaklaşık 325.000 gencimizi farkındalık
eğitiminden geçiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum.
GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR
Değerli Konuklar,
Geleceğimiz olan gençlerimizi, çocuklarımızı uyuşturucu gibi bir büyük tehlikeden kurtarmak
için daha fazla güç birliğine ihtiyacımız var.
27 ülkeden 256 üyesi bulunan ECAD’ın, uyuşturucu ile mücadelede çok önemli başarılar elde
edeceğine yürekten inanıyorum.
Bu mücadelede var olan ve var olacak olan herkese şükranlarımı sunuyorum.
Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

