
Yasadışı uyuşturucu kullanımı ve ticareti, sağlığı ve sosyal istikrarı tehdit 
eden dünya çapında olgulardır. İstatistikler yaklaşık olarak her üç 
Avrupalı gençten birinin yasadışı bir uyuşturucu denemiş olduğunu ve 
ortalama olarak her saat başı bir yurttaşımızın aşırı dozda 
uyuşturucudan öldüğünü göstermektedir. Aynı zamanda, arz ve talebin 
değişen durumları sürekli izleme ve dinamik tedbirler almayı 
gerektirmektedir.  

Bağımsız, bilim temelli bilgi, Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarının 
niteliğini anlaması ve bunlara daha iyi yanıt vermesine yardımcı olmak 
için hayati bir kaynak teşkil etmektedir. Avrupa Uyuşturucu ve 
Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) de 1993 yılında 
büyüyen uyuşturucu sorununa karşı bu esasla kurulmuştur. 
1995 yılında Lizbon’da faaliyetlerine başlayan Merkez, AB’nin 
merkezileșmemiș kurumlarından biridir.

EMCDDA, AB ve Üye Devletleri’ne Avrupa’nın uyuşturucu sorunlarına 
dair olgusal bir genel bakış ve uyuşturucu tartışmasını desteklemek 
üzere sağlam bir kanıt temeli sunmak üzere kurulmuştur. 
Bugün EMCDDA, politika yapıcılara uyuşturucu kanunları ve 
stratejileri oluşturmak için ihtiyaçları olan verileri sunmaktadır. 
Ayrıca uzmanlar ile bu alanda çalışan uygulayıcıların en iyi 
uygulamalar ile yeni araştırma alanları saptamalarına yardımcı 
olmaktadır.

Merkezin çalışmalarının odak noktasında bilimsel mükemmelliğin 
teşviki bulunmaktadır. EMCDDA, Avrupa’da uyuşturucular hakkında 
sağlam ve karşılaştırılabilir bilgi sunmaya yönelik temel görevini 
gerçekleştirmek üzere, ülke verilerini ortak bir standartta toplamak için 
gereken altyapıyı ve araçları geliştirmiştir. Bu veriler daha sonra analiz 
edilmek üzere ulusal uyuşturucu izleme merkezleri (Reitox ağı) 
tarafından Lizbon’daki Merkeze sunularak, Avrupa’ya dair daha 
kapsamlı bir resim sunan çeşitli bilgi araçlarına dönüştürülmektedir. 

EMCDDA esasen Avrupa odaklı olmakla beraber, bilgi ve uzmanlık 
değişiminde bulunmak üzere, dünyanın diğer bölgelerindeki ortaklarla 
birlikte çalışmaktadır. Küresel uyuşturucu sorununun daha iyi 
anlaşılmasına yönelik olarak, uyuşturucu alanında faaliyet gösteren 
Avrupalı ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak da çalışmalar için 
merkezi önem taşımaktadır. 

EMCDDA, sağlıklı bilginin uyuşturucu hakkında etkili bir strateji için 
anahtar önem taşıdığı ilkesinden hareketle çalışmalarını yürütmektedir. 
Merkez, politika önermemekle beraber, sunduğu analizler, standartlar 
ve araçlar yoluyla şu anda karar alma mekanizmaları üzerinde açık 
bir etkisi bulunmaktadır. 

EMCDDA, Avrupa’da uyuşturucular hakkındaki referans noktanız
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Avrupa’da uyuşturucu sorununun durumu

EMCDDA’nın başlıca çıkıș noktası Avrupa’da uyuşturucu sorununun yıllık genel değerlendirmesi 
olup, bunu çok dilli, yıllık bir rapor paketinde sunmaktadır. Bu rapor, uyuşturucu alanında çalışan 
politika yapıcılar, bilim adamları ve uygulayıcılar veya Avrupa’da uyuşturucular hakkındaki en 
son bulguları öğrenmek isteyen herkes için okunması gereken temel belgelerden biridir.  

Yıllık rapor: Avrupa’da uyuşturucu sorununun durumu, yaklaşık 30 Avrupa ülkesinde uyuşturucu sorununa 
genel bakış — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report

Statistical bulletin, Avrupa’daki uyuşturucu durumu hakkında 500’ün üzerinde tablo ve grafik
www.emcdda.europa.eu/stats/home

Selected issues, gündemle ilgili konularda yıllık değerlendirmeler
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues

Country overviews, bir bakışta 30’un üzerinde farklı ülke uyuşturucu durumu
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews

Reitox ulusal raporları, ulusal uyuşturucu durumlarına ilişkin genel değerlendirmeler
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Uyuşturucu durumunun izlenmesi 

Uyuşturucu sorununun niteliği ve ölçeğinin anlaşılması etkili bir politika yapmak ve eylemde 
bulunmak için temel öneme sahip bir gereksinimdir. EMCDDA, ülkelere uyuşturucu sorununu 
yorumlamak için ‘ortak bir dil’ sunan çeşitli izleme yöntemleri ve araçları (örneğin temel 
göstergeler) kullanmaktadır. EMCDDA, bugünkü uyuşturucu durumunu izlemenin yanı sıra 
toplumlarımız için gelecekte tehdit oluşturabilecek yeni uyuşturucular ve eğilimlere karşı da 
dikkatlidir. Bu hususta, hukuki araçlar ve vaka analizleri yoluyla, erken uyarı ve risk 
değerlendirme faaliyetlerinde aktif bir rol oynamaktadır.

Uyuşturucu durumunun izlenmesi — www.emcdda.europa.eu/drug-situation

Yöntemler ve araçlar — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods

Yeni uyuşturucuların izlenmesi — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs

Drug profiles — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles

Uyuşturucu sorunlarına karşı alınan tedbirler

Uyuşturucuya karşı Müdahaleler, kanunlar ve politikalarının izlenmesi EMCDDA’nın 
çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. EMCDDA,uyuşturucu sorunlarına yönelik bu gibi 
tepkilerin Avrupa çapında genel bir değerlendirmesini sunarak, ülkelerin eğilimleri takip 
etmelerine ve uygun stratejiler tasarlamalarına yardımcı olmaktadır. Merkez, uyuşturucuya karşı 
tedbirlerin bulunurluğunu ve niteliğini açıklamaya yönelik bir dizi mekanizmanın yanı sıra 
bunların değerlendirilmesine yönelik de çeşitli araçlar geliştirmiştir. En iyi uygulama portalı 
önleme, tedavi, zarar azaltma ve sosyal yeniden bütünleştirme alanlarında çalışan kişilerin 
müdahaleleri planlarken kanıt temelli kararlar almalarına yardımcı olmaktadır.

Best practice portal, en iyi uygulama örneklerine dikkat çeken ve müdahalelerin kalitesini arttırmaya yönelik 
araçlar sunan bir geçit kapısı — www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice

Drug treatment overviews, Avrupa’da uyuşturucuyla ilgili tedavilerin bulunurluğunu haritalandıran çevrimiçi 
bir kaynak — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews

European Legal Database on Drugs (ELDD), Avrupa’da uyuşturucuyla ilgili mevzuat hakkındaki bilgilere 
erişim noktası — eldd.emcdda.europa.eu

Ulusal uyuşturucu stratejileri ve eylem planları, bu temel ulusal belgelerin saklandığı havuz
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies

AB uyuşturucu politikası faaliyetleri, AB kurumları tarafından uyuşturucu alanında yayımlanan hukuki belgeler 
ile politika belgelerinin çevrimiçi bir veritabanı — www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Ne yapıyoruz?

Reitox ağı  

Avrupa uyuşturucu ve uyuşturucu 

bağımlılığı bilgi ağı Reitox olmadan 

EMCDDA eksik olurdu. Bu ağ 27 AB 

Üye Devleti, AB’ye aday ülkeler, 

Norveç ve Avrupa Komisyonu’ndaki 

ulusal uyuşturucu izleme merkezleri 

veya ‘temas noktaları’nı içermektedir. 

Bu organlar EMCDDA ile Üye 

Devletler arasındaki başlıca bilgi 

veren arabirimlerdir. Bu şekliyle, AB 

düzeyinde analiz için Merkeze 

ulusal uyuşturucu bilgisi sağlamakta ve 

kendi ülkelerinde de EMCDDA’nın 

‘elçileri’ rolünü oynamaktadırlar.  

Reitox temas nktaları

www.emcdda.europa.eu/about/partners/
reitox-network

© Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi, 2009

Kaynak belirtilmesi kaydıyla çoğaltılabilir.

Printed in Belgium

KLOR IÇERMEYEN BEYAZ KAĞIDA BASILMIŞTIR

Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar 
Bürosu, 2009

2009 — 2 ss. — 21 x 29,7 cm

Yayınlarının veritabanı üzerinden tüm 
EMCDDA başlıklarına erişin
www.emcdda.europa.eu/publications 

EMCDDA bilgilerini konuya göre tarayın
www.emcdda.europa.eu/themes

www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
www.eldd.emcdda.europa.eu
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report
http://www.emcdda.europa.eu/stats/home
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
http://www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles
http://www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/themes

