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EMCDDA’DAN EN SON YILLIK TRENDLER RAPORU 

Konu: Avrupa Uyu şturucu Raporu 2016 

(20.4.2016, LİZBON) Avrupa’ya yönelik uyuşturucu arzındaki en son trendler nelerdir? Günümüzde en 
çok zarara ve endişeye neden olan uyuşturucular hangileridir? Uyuşturucunun önlenmesinde, tedavisinde 
ve uyuşturucu politikasında en güncel gelişmeler nelerdir? Bu sorular, Avrupa’daki uyuşturucu 
durumunun yıllık değerlendirmesinde, AB uyu şturucu ajansı (EMCDDA)  tarafından 31 Mayıs  tarihinde 
yanıtlanacaktır. 

Avrupa Uyuşturucu Raporu 2016: Trendler ve Gelişmeler, 28 AB üye devletindeki, Türkiye’deki ve 
Norveç’teki en son yönelimlerin kapsamlı bir çözümlemesini sunar. 24 dilde basılı halde ve PDF hâlinde 
bulunan rapor, şu konuları inceler: uyuşturucu arzı ve piyasa; uyuşturucu kullanımı yaygınlığı ve trendleri, 
uyuşturucu kaynaklı sağlık sorunları ve bunlara verilen yanıtlar. 

Rapora, uyuşturucu alanında belirli meseleler hakkında çevrimiçi interaktif bilgiler veren Uyuşturucu 
Hakkında Bakı ş Açıları  (Perspectives on Drugs/PODs), eşlik edecektir. Bu senenin odak konularından 
bazıları şöyledir: Avrupa toz esrar piyasasındaki değişiklikler; Avrupa yönündeki kokain kaçakçılığı; opioid 
ikame tedavisi ilaçlarının kaçağa kaydırılmalarının önlenmesi için stratejiler; eş zamanlı görülen madde 
kullanımı ve ruh hastalıkları.  

Bilgi paketi, raporun temelini oluşturan Avrupa tam veri setinin dâhil olduğu 2016 İstatistik Bülteni  
(Statistical Bulletin), ve ulusal düzeyde veriler ve çözümlemeler sunan Ülke Değerlendirmeleri               
(Country Overviews), ile tamamlanacaktır. Ayrıca bir elektronik yayın (İngilizce) ve görsel işitsel materyal 
de bulunacaktır. 

Lansman detayları 
 
Tarih: 31 Mayıs 2016 
Saat: 10:00 Batı Avrupa Zaman Dilimi (Lizbon) (11:00 Orta Avrupa Zaman Dilimi) 
Yer: Conference Centre, Praça Europa 4, Cais do Sodré, 1249-206, Lizbon 
Basın toplantısı: Avrupa Birliği Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, EMCDDA 
Yönetim Kurulu Başkanı Laura d’Arrigo ve EMCDDA Başkanı Alexis Goosdeel nezdinde 
gerçekleştirilecektir. 

Görü şmeler: EMCDDA temsilcileri, lansman gününde gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere 
Lizbon’da bulunacaklardır. Tüm Avrupa’da, Reitox ulusal temas noktaları ekibi, ülkelere özel soruları 
yanıtlayacaktır (görüşme detaylarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz). 
 
Daha fazla bilgi: www.emcdda.europa.eu/edr2016  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda 

 

 

 


