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AVRUPA ÇAPINDAK� UYU�TURUCU SORUNU HAKKINDA SON HABERLER   

AB Uyu�turucu Ajansından 2006 Yıllık Raporu 

o Uyu�turucu ile ilgili gerçekler, rakamlar ve analizler: Avrupa çapında ve her ülke için  
o Son e�ilimler ile yasal, politik ve sosyal tepkiler  
o Seçili yayınlar: Avrupa uyu�turucu politikaları; cinsiyet farkları; e�lenceye yönelik ortamlarda uyu�turucu 

kullanımı  

(6.11.2006, L�ZBON) Lizbon merkezli AB uyu�turucu ajansı EMCDDA'nın yakında yayınlanacak olan 2006 
Yıllık raporunda Avrupa'da uyu�turucular konusunda önemli hususlar ele alınmaktadır.  

o Basına sunma tarihi: 23 Kasım (2006), Per�embe 
o Saati: 11:00 CET (Brüksel saati ile) 
o Yer: Avrupa Parlamentosu basın salonu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüksel 
 
Bu yıl, Avrupa'daki uyu�turucu sorununun durumu hakkında yayınlanan yıllık rapor, 25 AB Üye Devleti, 
Norveç, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den veriler sunmaktadır. Uyu�turucu kullanımı, e�ilimler, arz ve 
tedavi konularını ele alan dört bölüm, kokain ve afyon türevi uyu�turucular yanı sıra, amfetaminler, ecstasy ve 
psikotropik uyu�turuculara odaklanmı�tır. Daha sonraki bölümlerde: politikalar ve kanunlar; uyu�turucu 
sorunlarına tepki verme; bula�ıcı hastalıklar ve uyu�turucuya ba�lı ölümler ile sorunlu ve çoklu uyu�turucu 
kullanımını izleme ele alınmı�tır. Rapor 23 dilde yayınlanacaktır (19 AB + NO, BG, RO, TR). 

Aynı anda, raporun çevrimiçi sürümleri de, EMCDDA haberleri (23 dilde) ve Reitox ulusal odak 
noktalarından ulusal raporların (�ngilizce olarak) sunuldu�u ve bu amaca yönelik özel bir web sitesi olan 
http://annualreport.emcdda.europa.eu adresinde yayınlanacaktır. Raporu üç adet Seçili yayın (�ngilizce olarak) 
tamamlamaktadır: ‘AB uyu�turucu politikaları: yasadı�ı uyu�turucuların ötesine mi geni�ledi?’; ‘Uyu�turucu 
kullanımı ve uyu�turucu sorunlarına tepki verme konusunda bir cinsiyet perspektifi’ ve ‘E�lenceye yönelik 
ortamlarda uyu�turucu kullanımında geli�meler’ (http://issues06.emcdda.europa.eu). 

Aynı gün EMCDDA, bu yılın raporundaki analizlerin büyük kısmının dayandı�ı 300'den fazla tablo ve 
istatistiksel grafi�in sunuldu�u çevrimiçi bir ürün olan 2006 �statistik bültenini yayınlayacaktır 
(http://stats06.emcdda.europa.eu). Tabloyu ülkelerdeki uyu�turucu durumuyla ilgili önemli hususların grafik bir 
özetini sunan ülke veri profilleri tamamlayacaktır (http://dataprofiles06.emcdda.europa.eu).  

Yukarıda bahsedilen ürün saat 11:00'da (CET) çevrimiçi olacaktır. Yayın gününde gazetecilerin sorularına  
yanıt vermek üzere EMCDDA'daki (Lizbon) yardım masaları devrede olacakken (Tel. ++ 351 218 11 30 00), 
Reitox odak noktalarındaki yardım masaları ülkelere özel sorulara yanıt verecektir 
(http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=1225). Ana web sitesindeki trafi�i rahatlatmak amacıyla EMCDDA, 
rapora ve haberlere eri�im sa�layan alternatif bir web sayfası (http://docs.emcdda.europa.eu) sa�layacaktır.  

Haberleri http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875 adresinden de edinebilirsiniz. Haberleri düzenli olarak 
almak için EMCDDA ana sayfasından kayıt olun (http://www.emcdda.europa.eu/register). 


