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AVRUPA'DAK� UYU�TURUCU PROBLEM� HAKKINDA SON HABERLER 

AB Uyu�turucu Merkezinden Yıllık rapor 2009 
 
(21.10.2009, L�ZBON) AB Uyu�turucu Merkezi (EMCDDA’nın) en önemli yayını Yıllık Rapor 2009: 
Avrupa’daki uyu�turucu sorununun durumu Kasım ba�ında Brüksel’de sunulacaktır. 
 
o Yayım tarihi: 5 Kasım Per�embe 
o Saat: 10:00 CET (Brüksel saati ile) 
o Yer: Avrupa Parlamentosu basın odası (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüksel 
o Bilgi paketi ve etkinlikler sayfası: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Sunulacak olan rapor 27 AB Üye Devleti, Hırvatistan, Türkiye ve Norveç için en son Avrupa verileri ile bu ülkelerdeki 
uyu�turucu durumu hakkında açıklamaları içerecektir. Belirli uyu�turuculara ayrılmı� bölümleri uyu�turucuyla 
ba�lantılı bula�ıcı hastalıklar ve ölümler, yeni uyu�turucular ve ortaya çıkmakta olan e�ilimler ile Avrupa’nın 
uyu�turucu sorununa yasal, siyası, sosyal ve sa�lık yanıtları ile ilgili güncellemeler tamamlamaktadır. 

Bilgi paketi 
 
Yıllık rapor — 23 dilde indirilebilir (21 AB dili ile Norveççe ve Türkçe): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
Seçili konular — çoklu uyu�turucu kullanımı ve uyu�turucu kanunu ihlalleri için cezalandırma istatistiklerini 
sunan raporlar �ngilizce olarak indirilebilece�i gibi, pek çok dilde özetleri de bulunmaktadır: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

2009 �statistik bülteni — tablolar ve istatistik grafikleri sa�lar: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
 
Ülke özetleri — ulusal uyu�turucu sorunlarının e�ilim ve özelliklerinin kısa bir özetini sunar:  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
Reitox ulusal raporları — her bir ülkedeki uyu�turucu olgusunu ayrıntılı olarak anlatır, �ngilizce olarak 
indirilebilir: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
Basın paketi — 23 dilde indirilebilir (ayrıca Müdür’ün bu yılın bulguları ile ilgili yorumlarını içeren Mp3 dosyaları 
da bulunmaktadır): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
Yukarıdaki ürünler 5 Kasım’da saat 10:00 CET’te çevrimiçi olacaktır. Sunu� günü EMCDDA’daki (Lizbon) 
Yardım masaları gazetecilerin sorularını cevaplamak üzere çalı�ıyor olacaktır: Tel. (351) 211 21 02 00/ 02 97/ 
02 59. Reitox Ulusal Temas Noktalarındaki yardım masaları ülkelere özel soruları yanıtlayacaktır                     
(bkz. Yukarıdaki etkinlikler sayfası).   
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