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EMCDDA’DAN EN SON YILLIK TRENDLER RAPORU 

Yakında: 2015 Avrupa Uyu şturucu Raporu 

(15.04.2015, LİZBON) En son uyuşturucu piyasası trendleri ve bunları yönlendiren etmenler nelerdir? 
Uyuşturucuyu önleme, tedavi etme ve bununla ilgili politikalardaki en güncel gelişmeler nelerdir?  
Geçtiğimiz yıl içerisinde Avrupa’da kaç yeni uyuşturucu tespit edilmiştir ve bunları kullananlar hangi 
sonuçlara maruz kalmıştır? Bunlar ve daha nice soru, AB uyu şturucu ajansı (EMCDDA)  tarafından                  
4 Haziran ’da gerçekleştirilecek, Avrupa’daki uyuşturucu durumuna yıllık genel bakış çerçevesinde mercek 
altına alınacaktır. 

Çok dilli ve çok ortamlı bilgi paketinin merkezinde; 28 AB Üye Devleti, Türkiye ve Norveç çapındaki son 
trendlerin en üst düzeyde analizini sunan Avrupa Uyuşturucu Raporu 2015: Trendler ve Gelişmeler yer 
almaktadır. 24 dilde matbu ve çevrimiçi şekilde sunulan bu rapor; uyuşturucu arzı ve pazarı, uyuşturucu 
kullanımı ve uyuşturucuyla ilişkili sorunlar ile uyuşturucu sorunlarına karşı sağlık müdahalelerini ve 
toplumsal müdahaleleri incelemektedir. 

Raporla beraber, uyuşturucu alanında belirli konular hakkında içgörü sağlayan çevrimiçi interaktif 
makalelerden oluşan Uyuşturucu üzerine bakı ş açıları  (Perspectives on drugs/PODs) sunulacaktır.              
Bu yıl şu dört tema odak noktasıdır: yüksek riskli uyuşturucu kullanıcıları arasında benzodiazepinlerin 
kötüye kullanımı; psikososyal müdahaleler; uyuşturucu tüketimi odaları ve eroin kaçakçılığı rotası.                 
Bilgi paketi, raporun temelini oluşturan tüm Avrupa veri kümesini içeren 2015 İstatistik bülteni              
(Statistical bulletin) ve ulusal düzeyde veri ve analizler sunan Ülkelere ili şkin genel de ğerlendirmeler 
(Country overviews) ile tamamlanacaktır. 

İnteraktif haritalar ve grafikler içeren bir e-yayın, İngilizce dilinde mevcut olacaktır. 
Ayrıca, görsel-işitsel gereçler sunulacaktır. 

Lansman ayrıntıları 
Tarih:  4 Haziran 2015, Perşembe 
Saat:  10:00 Batı Avrupa Zaman Dilimi (Lizbon) (11:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi) 
Yer: Konferans Merkezi, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lizbon 
Basın toplantısı:  Göç, İçişleri ve Vatantaşlıktan sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Dimitris 
Avramopoulos, EMCDDA Yönetim Kurulu Başkanı João Goulão ve EMCDDA Başkanı Wolfgang Götz’ün 
katılımları ile. 
 
Röportajlar: EMCDDA temsilcileri, Lansman gününde gazetecilerin sorularını yanıtlamak için hazır 
bulunacaktır. Avrupa çapında, Reitox ulusal temas noktalarındaki personel ülkelere özel sorguları 
yanıtlayacaktır (röportaj detayları aşağıdaki linkte mevcuttur). 
 
Daha fazla bilgi için  

www.emcdda.europa.eu/edr2015 • twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • 
youtube.com/user/emcddatube • flickr.com/photos/emcdda • emcdda.europa.eu/rss 

 

 


