
Prof. Dr. Sevil Atasoy: "Ele geçirilen uyuşturucunun 
piyasa değerini açıklamak teşvik edici olabilir"

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler 
Enstitüsü Müdürü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu 
Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi olan Prof. Dr. Sevil Atasoy, emniyet 

güçleri tarafından düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 
uyuşturucunun piyasa değerinin açıklanmasının, insanların 

kaçakçılığa başlama konusunda teşvik edici olabileceğini, bu 
söylemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü 
ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) Üyesi olan Prof. 
Dr. Sevil Atasoy, haberlerde sürekli ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 
açıklanmasından rahatsız olduğunu belirterek konuyla ilgili çözüm önerisini de dile 
getirdi.

"Ele geçirilen uyuşturucunun kaç kişiyi zehirleyebileceği vurgulanmalı"

Prof. Dr. Sevil Atasoy, "Haberlerde yakalanan uyuşturucunun piyasa değeri şeklinde 
bir ifade yer alıyor ve milyonlarca liralık bir değerden bahsediliyor ki, doğrudur yani çok 
büyük gelir getiren bir kaçakçılık türüdür. Silah kaçakçılığından sonra en fazla paranın 
kazanıldığı bir yasa dışı eylemdir. Piyasa değerinin haberlerde yer almasından ziyade 
yakalanan uyuşturucunun kaç kişiyi zehirleyeceğinin hesabını yapmak ve ne kadar 
insanın korunduğuna dair bir bilginin paylaşılmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Çünkü piyasa değeri bildirildiği takdirde özendirici olacağı yönünde kaygılarım var. 
Yani bu kadar çabuk, bir kiloyla bile bu kadar büyük bir para kazanabiliyorsam diyerek 
yola çıkan insanlar olabilir, o nedenle de bunu doğru bulmuyorum. Kaç kişinin 
zehirlenmekten korunduğunu söylemek halk sağlığını korumak açısından da çok 
önemlidir diye düşünüyorum." dedi.

"Piyasa değeri profesyonelleri ilgilendiren bir konu"

Piyasa değerini açıklamanın kamuya herhangi bir faydası olmadığını vurgulayan Prof. 
Dr. Sevil Atasoy, “Başarı ölçeği hayatı ve sağlığı korunan halkın sayısı olmalı” dedi.

Prof.Dr. Sevil Atasoy, şunları söyledi:



"Piyasa değeri çok önemli ve gerekli ama profesyoneller arasında önemli bir şey çünkü 
biz aynı zamanda piyasadaki madde fiyatını da takip ederek operasyonların kapsamını 
belirleriz. Yani bu iş aslında operasyonun niteliği açısından da, suçu önleme tekniği 
açısından da önemlidir yani piyasadaki uyuşturucunun fiyatı çok artarsa buna ulaşmak 
isteyenlerin başka suçlar işleme potansiyeli artar. Örneğin, gasp gibi, hırsızlık gibi, 
adam öldürme gibi işlerden gelir elde etmeye başlarlar. Piyasadaki fiyat çok düşerse 
de kullanıcı sayısı artar. Dolayısıyla piyasa değeri bir kriterdir ama mücadelenin 
seyriyle ilgili bir durumdur. Hatta piyasa fiyatı başka suçların ortaya çıkmasına yol 
açacak kadar önemli bir hadisedir ancak bu tamamen güvenlik operasyonlarını 
ilgilendiren bir konudur." dedi.

"1 kg eroin 100 bin kişiyi zehirler"

“Başarının ölçeği zehirlenmekten kurtulan kişi sayısı olmalı” diyen Prof. Dr. Sevil 
Atasoy, yaptığı temel hesabın referans olarak kabul edilebileceğini ve ele geçirilen 1 
kg eroinin 100 bin kişiyi zehirlemeye yeteceğini vurgulayarak “Bundan sonraki 
açıklamalar bu sayılar dikkate alınarak yapılabilir” dedi.
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