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Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Bağımlıların hapsi değil 
rehabilitasyonu hedefleniyor”

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü 
Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu 

Kontrol Kurulu’nun 119’uncu oturumuna katılmak üzere Viyana’ya gitti.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Kurul’un önümüzdeki bir yılda bağımlıların kaliteli ve etkili 
tedaviye ulaşabilmesi amacıyla hükümetlerle işbirliği yapılması, bağımlıların 
hapsedilmesi yerine tedavi ve rehabilitasyon gibi alternatif uygulamalara geçilmesi 
konusunda hükümetlerin cesaretlendirilmesi konularında çalışmalar yürüteceklerini 
söyledi. 

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Atasoy, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nda 2022 
yılına kadar görev yapmak üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından yeniden ve 
en yüksek oyu alarak seçilmişti. Kurulda 13 üyenin kendi arasında yaptığı görev 
dağılımında Mali ve İdari İşler Komisyonu Başkanı olarak seçilen Prof.Dr. Sevil Atasoy, 
2010 – 2015 yılları arasında da kurulda başkanlık yapmıştı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy: “Ceza yerine tedavi için hükümetler cesaretlendirilecek”

Prof. Dr. Sevil Atasoy, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu’nun 
119’uncu oturumuna katılmak üzere Viyana’ya gitti.

Viyana’ya hareketinden önce açıklama yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy, önümüzdeki bir 
yılın hedeflerini şu şekilde sıraladı:

“Orta ve düşük gelirli ülkelerde ağrı kesici opiyatlara erişimin arttırılması, bağımlıların 
kaliteli ve etkili tedaviye ulaşabilmesi amacıyla hükümetlerle işbirliği yapılması, 
uyuşturucu bağlantılı suçlara orantılı cezalar verilmesi, bağımlıların hapsedilmesi 
yerine tedavi ve rehabilitasyon gibi alternatif uygulamalara geçilmesi konusunda 
hükümetlerin cesaretlendirilmesi konularında çalışmalar yürüteceğiz.”

Ülkelerin aldığı önlemler gözden geçirilecek

26 Mayıs’a kadar sürecek olan 119. oturumda üyeler, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
Narkotik Maddeler Komisyonu ve Dünya Sağlık Örgütü başkanlarıyla bir araya gelerek 
değerlendirmeler yapacak.
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Ayrıca ülkelerin tıbbi ve bilimsel amaçla kullanmak üzere talep ettiği narkotik ve 
psikotrop madde miktarlarını inceleyip onaylayacak. Uyuşturucuların yasadışı 
üretiminde kullanılan asetik asit anhidrit gibi öncül maddelerin kaçakçılığına engel 
olmak üzere ülkelerin aldığı önlemleri gözden geçirecek Kurul, piyasaya sürülen yeni 
psikoaktif maddeler hakkındaki gelişmeleri, bunlarla mücadele yöntemlerini ve 
toplumların sağlığına verdiği zararları değerlendirecek.

Kurul’un bir diğer görevi, 200’ün üzerinde ülke ve bölgenin, uyuşturucu maddelerin 
denetimini düzenleyen 1961, 1971 ve 1988 tarihli uluslararası sözleşmelere uyumunu 
izlemek ve özellikle Afganistan’daki gelişmeleri mercek altına alarak çözüm önerileri 
geliştirmek.

Kurulda kimler var?

Kurulda Prof. Dr. Sevil Atasoy’un yanısıra Cornelis P. de Joncheere (Hollanda), Wei 
Hao (Çin), David T. Johnson (A.B.D.), Galina A. Korchagina (Rusya) Bernard Leroy 
(Fransa), Raúl Martín del Campo Sánchez (Meksika), Richard Mattick (Avustralya), 
Luis A. Otárola Peñaranda (Peru), Jagjit Pavadia (Hindistan), Viroj Sumyai (Tayland), 
Francisco E. Thoumi (Kolombiya) ve Jallai Toufiq (Fas) yer alıyor.

Kurul üyeleri ülkelerini temsil etmiyor. 13 üyeden üçü Dünya Sağlık Örgütü’nün, 10’u 
ise hükümetlerin gösterdiği adaylar arasından seçiliyor. 1909’dan bu yana faaliyet 
gösteren Kurul’un sözleşmelere uygun davranmayan ülkelere ambargo konulması için 
Birleşmiş Milletlere teklif götürme yetkisi bulunuyor. 
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