Avrupa Uyuturucu ye Uyuturucu
BagimliIii Izieme Merkezi

lAvrupa
I Uyu§turucu
I Raporu
Trendlerve GeIirneIer

7016

I

Yasal bildirim

Avrupa Uyuturucu ye Uyuturucu BaimIiIiini Izleme Merkezinin (EMCDDA) bu yayinl telif hakkiyla korunmaktadir.
EMCDDA bu belgede yer alan verlierin kullanimindan doacak sonuçlar için hicbir sorumiuluk veya yUkUrnlUlUk kabul
etrnernektedir. Bu yayiniri içerii EMCDDA ortaklariniri, AB Uye Devietlerinin veya Avrupa BirIiinin herhangi bir
kururnunun veya ajansinin resmi gOrUlerini yansitmayabilir.

Europe Direct, Avrupa Birligi hakkinda soruloruniza yanut bulmaniza yardumci olacak bir servistir.

Ucretsiz telefon numarasi (*): 008006789 10 11
(*) Verilen bilgi ye çogu aroma Ucretsizdir (ancak bazi operatorler, telefon kabinleri veya otelier Ucret uygulayabiiir).

Avrupa Birligi hakkunda daha fazla bilgiye Internet Uzerinden (http://europa.eu) eriilebilir.

Bu rapor Bulgarca, Ispanyolca, cekce, Danca, Almaruca, Estonca, Yunanca, lngilizce, Fransizca. Hlrvatca, Italyanca,
Letonca, Litvanca, Macarca, Flamanca, Lehçe, Portekizce, Romence, Slovakça, Slovence, Fince, lsveççe. TUrkçe ye
Norveççe olarak elde edilebilir. Turn cevirilerAvrupa Birligi Organlari Tercurne Merkezi tarafundan yapulrnitir.

LUksernburg: Avrupa Topluluklaru Resmi Yayunlar BUrosu, 2016

ISBN: 978-92-9168-881-4
doi: 10.2810/58 1333

O Avrupa Uyuturucu ye Uyuturucu Bagumlulugunu Izleme Merkezi, 2016
Bu beige kaynak belirtilmek kaydiyla cogaltulabiIir.

Avrupa Uyuturucu ye Uyuturucu Bagumlulrginu Izieme Merkezi (2016), Avrupa Uyuturucu Roporu 2016: Trendier ye
GeIimoIer, Avrupa Toplulukiari Resmi Yayurular BUrosu, LUksemburg.

Printed in Belgium

KLOR IERMEYEN SAF BEYAZ KAOIDA BASILMiTi (ECF)

Avrupa Uyuturucu ye Uyuturucu
Bagimliligi Izieme Merkezi

Praca Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lizbon, Portekiz
Tel. +351211210200
info©emcdda.europa.eu I www.emcddaeuropa.eu
twitter.com/emcdda I facebook.com/emcdda

I Icerik
5 Onsoz
9

Bilgilendirme notu ye teekkUr

11 OZET
1 Avrupa uyuturucu pazarinda devam eden direnc gostergeleri
17

1. BOLUM
1 Uyuturucu arzi ye pazar

37

2 BOLUM
1 Uyuturucu kuilanimi yayginhii ye trendier

53

3. BOLUM
1 Uyuturucuyia iiikiii zarariar ye yanutlari

71 EK
Ulusal veri tablolari

I Onsöz
Siziere bUyUk bir memnuniyetie, Avrupa'daki uyuturucu durumuna iiikin 21. EMCDDA
yllilk anailzini sunuyoruz bu analiz EMCDDA DirektOru ye ajansin Yonetim Kurulu Baçkani
olarak bizim igin bir ilk. Gectigimlz ytliarda oldugu gibi, 2016 Avrupa Uyuturucu Raporu,
Avrupa'daki uyuturucu durumuna dair en yeni trendier ye geiimeier igin dOnem
cercevesmnde inceiemeieri entegre bir muitimedya paketi halmnde sunar. Bu rapor
uyuturucu kuVanimi, uyuturucu sorunlari ye uyuturucu pazariarina gUncei ye Ust duzey
bir genei bakii bir araya getirme ye bu durum anahzmni uyuturucu poiitikaiari ye
uyguiamasiyia entegre etme acisindan OzgundUr.
Bu yil gercekietiriien anahz bir kez daha Avrupa'nin uyaricuiarin, yeni psikoaktif maddelerin,
kotUye kuiianiian iiaciarin ye probiemh esrar kuUaniminin bUyuk bir roi oynadigi karmaik
uyuturucu soruniariyia nasil yUz yUze geidigmni vurguiuyor. Her ne kadar §u anda pohtika
ye uyguiama kapsaminda ortaya konan iddiaiar farkhhk gOsterse de rapor ayrica gecmiteki
bazi probiemierin hâlâ duzeimedigmnl biziere hatiriatiyor. Avrupa'daki opiold problemi bu
uyuturucuiarin biUm ye hastaiik oraniari Uzermnde hâiâ Onemh etkiieri oldugunu
gOsterirken 2016 anahzmnde Onem arz eden asii konu olma OncehginI koruyor. Su anda
opiold kuiianimi lie aiakah tahmini bRim oraninin artii lie beraber eroin ye sentetik opiold
kuilanimi arasinda buyUmekte olan karmaik iIikiyi goruyoruz. Avrupa'da bulunan tedavi
hizmetieri artik yaianan eroin kuilanicilari topiuiugunun ortaya koydugu daha karmaik
saghk gereksinimiermne yanit vermek zorunda ye pohtika yapiciiar bu grup igin en uygun
uzun vadeh tedavi hedeflermnmn neieri icerdigi gibi zor sorularia boguuyor. Ayni zamanda,
dUnyanin diger bOigeiermnden geien eroin bagimhiigi lie migih diger raporlar da dikkatii
olmamizi gerektiren ye surekli iziemenmn temei Onem arz ettigi bu konuya eglimemize
neden oiur.
Oluturdugumuz rapor ortak bir cabanin UrUnUdUr, bu raporun hazirianmasini sagiayan
herkese teekkur etmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi burada sunulan anailzmn temeiiermni
Reitox uiusai temas noktaiari ye uiusai uzmaniardan elde edlien girdlier behriemektedir.
Ayrica, Ozeiiikie Avrupa Komisyonu, Europoi, Avrupa Hastahk Engeiieme ye Kontroi Merkezi
ye Avrupa liac Ajansi gibi Avrupaii i§ ortakiarimizdan aldigimiz girdlieri de gbz ardi
etmememiz gerekir. Atik su anahzi ye uyuturucuyia liglil acfl hastane ilemieri alaniarinda
uiusai verlieri destekieyen ye Avrupa igin hem uyuturucu tUketim haritasinin hem de
uyuturucunun zarariarinin aniaiimasini koiayiatiran ye Avrupa aratirma agiarindan elde
edilen §ehirierie iigiii have biigiierin bu yiiki rapora dâhii edlidigmni duyurmaktan da
mutiuyuz.
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Avrupa Uyuturucu Raporu 2016: Trenderve Geimeler

Son olarak, bu raporun hem Avrupa'da hem de uluslararasi anlamda uyuturucu politikasi
igin Onemli bir zamanda yayinlandigini hatirlatiriz. Avrupa icinde, mevcut uyuturucu eylem
planinin elde ettii baariIar degerlendirmeye tabi tutulacaktir ye bu baglamda ilerleyen
yillarda Avrupa'nin uyuçturucuya kari uyguladigi stratejiyi ileriye goturmek !gin gerekll
eylemler hakkinda gOrumeIere baIanmitir. Avrupadaki Ulkeler de bu yd nisan ayinda
gercekIetirilen BM Genel Kurulu Ozel Oturumu cercevesindeki uluslararasi tartimaIarda
aktif bir rol UstIenmilerdir. Avrupa, insan haklari konusunda guclu bir taahhUde dayali
dengeli ye kanit bazli bir tutumun degerini vurgulamaktadir. Bizim baki§ acimizdan, Avrupa
Ulkelerinin bu tartimada aktif rol almasinin nedenlerinden biri karilatigimiz sorunlanin
her daim degien niteliginin anlaiImasina dair verilen taahhut ye ie yarayan prosedUrlerin
degerlendirilmesidir. Bu raporun ye EMCDDA'nin ye ulusal ortakiarinin yaptigi calimalarin
bunun anIaiImasina katkida bulunmaya devam etmesinden gurur duyuyorve bu alanda
sagduyulu politikalar yapilmast ye harekete gecilmesi igin bilgmnmn bir On koul oldugu
konusunda inancimizi surdürUyoruz.
Laura d'Arrigo
Bakan, EMCDDAY6net1m Kurulu
Alexis Goosdeel
Direktor, EMCDDA
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Bilgilendirme notu ye teekkür

Bu rapor, AB Uye Ulkeleri, aday Ulke TUrkiye ye Norvec tarafindan EMCDDAya ulusal rapor
ekiinde sunulmug olan bilgilere dayanhlarak hazirlanmiçtir.
Mevcut raporun amaci, Avrupa'da uyuturucu durumu ye buna yonelik tepkiler hakkinda
genel bir degerlendirme ye Ozet sunmaktadr. Burada rapor edilen istatistiksel veriler, 2014
yllina (veya mevcut son ylla) aittir. Trend analizi sadece, belirlenen dOnem icindeki
degiçiklikleri tanimiamak igin yeterli veri sunan Ulkelere dayanmaktadir. Aksi belirtilmedigi
takdirde, istatistiki agirlik 0,05 dUzeyinde test edilir. Okuyucu, uyuturucu kullanimi gibi
gizli ye damgalanmi§ bir davranii gosteren kaliplari ye trendieri iziemenin hem
uyguiamada hem de metodolojik olarak zorlayici oldugunu unutmamalidir. Bu nedenie, bu
rapordaki analiz gin ceitIi veri kaynakiani kullaniimaktadir. Hem ulusal oiarak hem de
Avrupa seviyesmndeki analizde elde edilebilecekier acisindan belirgin iyileçmeler goruise de,
bu alanda metodolojik zoniukiar oldugu kabul ediimehdir. Bu yuzden, Ozellikie ülke!er
arasinda tek bin tedbir acisindan kariiatirmalar yapilirken, yorumiamada dikkath
olunmalidir. Veniler hakkindaki ikaziar ye nitelikier; bu raporun online versiyonunda ye
metodoloji hakkinda detayli bilgi, analiz nitelikleri ye mevcut bilgi setirideki sininlamalar lie
11gW yonumiari iceren lstatiksei BUlten'de buiunabihr. Burada ayrica enterpoiasyon
yonteminin kulianilabilecegi, Avrupa seviyesmnde tahminien yapmak iqin kulianilan metotlar
ye veriler hakkinda bilgi de mevcuttur.
EMCDDA bu rapora yaptikiari katkiiar igin aagidakiiere teekkUnierini sunar:
I Reitox ulusal temas noktalarinin yOneticileni ye pensoneh;
I Bu rapor igin ham verileri toplayan her bin iJye Devietin hizmetleri ye uzmanlan;
I EMCDDA YOnetim Kunulu ye Bilimsel Komite uyeleri;
I Avrupa Panlamentosu, Avrupa Birligi Konseyl - blihassa Uyuturucular Hakkinda Yatay
caliçma Grubu - ye Avrupa Komisyonu;
Avrupa Hastalik Onleme ye Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa lIac Ajansi (EMA) ye Europol;
I Avrupa Konseyl Pompidou Grubu, Birlemiç Milletler Uyuturucu ye Suc Ofisi, DSO
Avrupa Bolge Ofisi, Interpol, DUnya GUmrUk OngUtU, Avrupa Alkol ye Diger UyutunucuIar
Hakkinda Okul Anketi Projesi (ESPAD), Avrupa Atik Su Analizi cekmndek Grubu (SCORE),
Avrupa Uyutunucu Acil Dunumiani Ai (Euro-DEN) ye lsvec Alkol ye Digen Uyuçturucular
Hakkinda Bilgi Konseyl (CAN);
I Avrupa Birligi Organlari Tercume Menkezi, Missing Element Tasanimcilani, Nigel Hawtmn ye
Composiciones Rail.

Reitox ulusal temas noktalari
Reitox, Avrupanin uyuturucu ye uyuturucu bagimlihgi hakkindaki bilgi agidir. Bu ag
AB iJye Deyletleni, aday ulke Turkiye, Norvec ye Avrupa Komisyonu'ndaki ulusal temas
noktalanindan oluçur. Temas nioktalani, hUkUmetleninmn sorumlulugu altinda,
EMCDDA'ya uyuçturucu hakkinda bilgi saglayan ulusal makamlardir. Ulusal temas
noktalaninin iIetiim bilgileni EMCDDA web sitesinde mevcuttur.
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Avrupa'nzn uyuturucu
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Avrupa uyuturucu pazarinda
devam eden direng
gostergeleri
Burada verilmekte olan analizde, Ozellikie
imdiIerde artan trend grafigiyle gOze
çarpan esrarve uyaricilara ithamla direnc
gosteren Avrupa Uyuturucu pazari
anlatilmaktadir. Genelde, saglanan veriler
bircok illegal maddenin safliinin ya da
etkisinin yUksek oldugunu veya arttigini
gOstermektedir. Yayginhik hakkindaki en
son anketverilerinin bUyUk bir kismi ayrica
daha sik kullanilan uyuturuculardaki
tahmini kullanim miktarinda da az
miktarda bir arti§ oldugunu gosterir. Var
olan uyuturucuIarin yani sira tUketicilere
sunulan yeni maddeler, ilaçlarin daha
Onemli hale geldigini gosteren sinyallerve
uyuturucu problemleri bulunanlar
arasinda coklu uyuturucu kullaniminin
standartolmasi nedeniyle uyuturucu
pazari tahmin edilenden çok daha
karmaiktir. Kisitlayici uygulamalar; esrar,
sentetik uyuturucu ye hatta bazi opioid
ye yeni psikoaktif maddelerin üretiminin
Avrupa'daki tUketici pazarlarinin yakinina
kadar gelmesi gercegiyle yUzlemektedir.
Birlikte ele alindiginda bu yeni analiz,

Avrupa uyuturucu politikasi gUndeminde
eskiden oldugundan daha geni§ ye daha
karmaik gOrUnen politik sorunlarin ele
alinmasi gerektiinin altini çizmektedir.

MDMA'nin yeniden kullanilmaya baIanmasi
Genclerin siklikia sectikleri uyaraniardan olan MDMAnin
yeniden kulianhimaya baianmasi, modern uyuturucu
pazarinin kariiatigi yeni zorluklarin bazilarina Ornektir. Ara
kimyasal kaynagi bulmadaki yenhlikier, yeni Uretim teknikleri
ye online tedarikin tUmU, pazari yeniden canIandiryor gibi
gOrunmekte ye bu da UrUn ceitliIiginde kendini
gOstermektedir. Karmaik ye hedefienen bir pazardan
faydalanilmasi ye siparie dayah Uretim yapilmasi
sonucunda farkii logolara, renkiere ye §ekillere sahip
yuksek doz toziar, kristalier ye tabietier mevcut hale
geimiçtir. KOtU kalitede uyuturucu Uretiminden ye
safliginin bozulmasindan dolayi kulianimin alumsuz
anlamda etkilendigi uzun bir surecin ardindan bu durum,
bu stratejinin Ureticiler tarafindan yapilan ye uyuturucu
kulianiminin artmasini sagiayacak kasti bir hareket oldugu
anlamina gelebilir. Hem belirli uyaran tUketiciler hem de
yeni nesil genç kulianicilar iqin MDMA'nin daha da popUier
hale geldigini gosteren iaretlerie bu stratejmnin biraz baari
getirdigine dair gostergeler de mevcuttur. Bu, yuksek dozlu
UrUnler kuilanan ancak bunun getirdigi risklerden haberdar
oimayan yeni bir kullanici nUfusunu hedefieyen, engelleyici
ye ahnan zarari azaltan tepkilere olan ihtiyaci
gostermektedir.

11

Avrupa Uyuturucu Raporu 2016: TrendIer ye GeIimeIer

Yeni veriler, uyaricu kullanumi ye zararlari

sikila§mi§ polls ye gumrUk kontrolierinmn daha da

konusunda bolgesel dagulumlarin altunu cizmektedir.

gerginlemesmne neden olmakta ye kanuni yaptirimlarin
daha zor yururiuge girmesmne sebep vermektedir. Kuilanum

Bu rapor, uyarici madde kullanimi yerel dagiliminin ye

veya kiisei kuilanim amaciyla bulundurma lie ilgili esrar

neden oldugu zarariarin tanimianmasina ye buniara kari

kapsamindaki suciar, uyuçturucuyia alakali turn suciarin

Onlem alinmasina yUksek Oncelik verilmesi gerektigini

yakiaçik dOrtte ucunu oiuturmaktadir.

beiirtmektedir. Atik su analizi aratIrma verileri, ele gecirme
ye anket verilerlyle paralel ekiide, Avrupa'daki uyaran

Esrar kullanimi lie ortaya cIkan saglik problemieri ye sosyal

madde tUketiminin boigesel anlamda farkliiik gosterdiginin

soruniar gitgide daha da lyl anIaiimaktadir. Buniar,

aitini cizmektedir. Kuzey ye dogu Avrupa'da daha cok

tahminen guniuk olarak veya neredeyse her gun esrar

amfetamin kuilanilirken, bati ye guney Avrupa Ulkelerinde

kuHanan Avrupali yetikmnierin yaklaik %l'i lie beraber

kokain kuilaniminin daha fazia oldugu garUlmektedir.

daha sik ye uzun vadeh kuilaniciiar arasinda aniliriar. Hem

Flyatiari buyuk oranda sabit kalirken hem kokainin hem de

toz hem kubar esrarin gegmi§ standartiara gore etki duzeyi

amfetaminin saflik degerierinde orta vadeli bir artiç
gOrUldugu sOylenebilir. Uyarici madde kullanimi lie ilgili

yUksektirve kuilanicilar igin hem akut hem de kronik saglik
probiemiermnin artiina neden olablieceginden kulianimiari

sorunlar daha da goze carpar hale geimektedir. Tedaviye

sorun tekiI etmektedir. Her ne kadar tedavi girdi verliermnmn

yeni baiayaniarin neredeyse yarisinin igne kuvandiginin

yonlendirici biryOntem bagiaminda ele ahnmasi

rapor edildigi gOz Onunde bulunduruidugunda, bazi
Ulkelerde amfetamin lie ilgili yeni tedavi taleplerinin

gerekiyorsa ye bu veriler sOz konusu nUfusu meydana
getiren bireyler igin geni§ bir tanim iceriyorsa da, bu

sayisinin artmasi konusunda da endieier oldugu

uyuçturucu, artik uyuturucu tedavismne ahnan yeni kiiierin

sOyienebihr. Uyarici madde kulianiminda enjeksiyon

bUyuk bir coguniugundan da sorumiudur. Bu alandaki

yOnteminden faydalanilmasi, marjinal bazi nufusiarda son

poiltik karilikiar, dunyadaki bazi boigelerin aksmne

zamanlarda HIV'in ortaya cikiiyia ihkilendiriimitir. YUksek

Avrupa'da esrar ye tUtün kontrolU politikaiari arasindaki

risk iceren cinsel faailyetierle ihkilendiriien damar ici

etkiieçimmn onem arz etmesini sagiayan genelde tUtUn

uyarici madde kullanimi da artan bir endie yaratmaktadir.

UrUnierlyle birhkte tUketilen esrar konusunda dikkatii

Bu durum, daha fazia lçblriigi yapilniasi ye uyuçturucu

olunmasi gerektigini gostermehdir.

tedavisi ye cinsel saglik hizmetleri !gin liglil servisierle
cahiimasi gerektigini iaret eden, Avrupa'da erkekierle
cinsel iIikiye giren diger erkekiermn de arasinda bulundugu

Sentetik kanabinoidler, yeni psikoaktif maddelerin

kucuk bir grup iqin rapor edilmitir.

arasinda en çok ele gecirilen maddelerdir.
Uluslararasi ye Avrupa uyuturucu pohtikaiari !gin gecerIl

uyuturucu politikalaru için hâlâ önemini koruyan ye

ye ayni zoriukara neden olan bir baka sorun da yeni
uyuçturucuiar hakkinda dmnamik olarak devamh deglen

asulmasi gereken bir problem

pazara etkmn bir §ekilde nasil karçiiik verlieceglnln

Esrar kullanimuna karuIik verme, Avrupa'daki

belirienmesidir. Yeni psikoaktif maddelerin kuvanimiyla
Ulusiararasi aniamda ye Avrupa'da, farkii esrar
poiltikalarinin maiiyeti ye getirdigi avantajiar hakkinda

ilgili olarak eldeki bilgiler cok siniriidir; ancak, 2014 yiiinda
rapor edilen bu uyuturucuiar hakkinda rapor ediirniç

kamusai ye pohtik aniamda bir tartima söz konusudur. Bu

50.000 ele gecirme vakasi, bu maddelerin bulunabllirllglyle

raporda sunulan veriler, goz bnunde bulunduruimasi
gereken bazi karmaik sorunlari beiirieyerek bu tartImaya

ilgili bazi fikirier sagiamaktadir. Sentetik kanabmnoidier bu

bilgi sagiamaktadir. Esrar kuilanim dUzeylnmn genel

2015 yihnda ilk kez bulunan ye yeni psikoaktif madde
olarak AB Erken Uyari Sistemi'ne rapor edilen 98 yeni

aniamda azaimadigi ye bazi nUfuslarda arti§ dahi
gosterdigl gOz OnUne aiindiginda bu konunun Onem arz

maddelerin %60'ini meydana getirir, bu uyuturucu sinifi

madde lcerisinde oldukca dikkat çekmektedir. Buniardan

ettigi gbrUiur. Blihassa, yakin zamanda (2013 yihndan bu

yirmi bei, dogai esrarda (kenevirde) bulunan baçhca aktif

yana) anket caIimasi yUrUten Uikeierde, bUyUk bir
cogunluk bu uyuturucunun kuflaniminda bir artiç rapor

biieenierden biri oian THC gibi beynin ayni reseptoriermne
etki eden uyuturucuiar yani sentetik kanabmnoidierdir.

etm iti r.
Yeni tahmmnier, Avrupa'nin illegal uyuçturucu pazarinda
esrarin en büyük payi aidigini gOstermektedir. Esrar Uretimi
organize suc igin bUyUk bir gelir kaynagi hahne gelmitir.
Kaynak sagiayan cok sayidaki Uikeden gercekieen esrar
ithalati ye Avrupa'daki yerei üretimin artmasi, hallhazirda
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Esrar, Avrupa illegal
uyuturucu pazarinda on buyuk
rolü ustleniyor

Ozet I Avrupa uyuturucu pazarinda devam eden direnc gostergeleri

BIR BAKITA - AVRLJPA BIRLI'NDE UYUTURUCU KULLANIMINA ILIKIN TAHMiNLER

Kokain

Esrar
Kullanilan:
Onnur boyu

Son yd

22,1 milyon 83,2 milyon

Kullanilan:

I

Omur boyu

Son yd

3,6 milyon 17,1 milyon

r

YetikinIer
(15-64)

YetikinIer
(15-64)

%5,

En yuksek
%23,9

Son yil

Son yii

2,4 milyon

16,6 milyon

En yuksek

En duuk
%3,2

Genç yetikinIer
(15-34)

En duUk %4,2

Genc yetikinIer
(15-34)

Geçen yilki kullanima alt
ulusal tahminler

Geçen yilki kullanima alt
ulusal tahminler

MDMA

Amfetaminler
Kullanilan:
Son yil

Kullanilan:
Omur boyu

Son Yll

2,5 milyon 13,0 milyon

1,6 milyon 12,0 milyon
YetikinIer
(15-64)

YetikinIer
(15-64)

%3,6

Son yd

Son yil

2,1 milyon

1,3 milyon
En yuksek

Genç yetikinIer
(15-34)

En duuk %5,5
%0,3

Genc yetiçkinler
(15-34)

En yuksek

%1,0

En dUuk %2,9
%0,1
Geçen yilki kuUanima alt
ulusal tahminler

Geçen yilki kullanmrna alt
ulusal tahminler

Yeni psikoaktif maddeler

Opioidler

*

Ornur boyu

Yuksek riskli opiold
kullanicilari

OlUmcul yuksek
dozi a r

Kullanilan:

1,3 milyon

Son yd

T

Genç yetikinIer
(15-24)
Uyuturucu tedavi talepleri
Avrupa BirIiindeki turn
uyuturucu tedavi
taleplerinin yaklatik
olarak %40inda batlica
uyuturucu

OmUr boyu

F
%8 O

Olumcul yuksek doziarin
%82smnda oploidler
bulunur

644 000
oploid kullanicisi
2014 yi(inda ikame
tedavisi gOrrnutur

Kaynak: Gençlerve uyuturucu hakkinda 2014 Flash Eurobarorneter

Dikkat: Metodoloji hakkindaki turn verilere ye bilgilere erirnek igin, iliqikteki online lstatistiksel BUltene bakin.
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Ancak sahk acisindan bakiidiinda, sentetik
kanabinoidierin cogu kitlesel zehirienmeyeve hatta ôiUme

cahmasi, konuyu daha lyl aniamak ye achl uyuçturucu

neden olacak ekiide gozie gorUlur bicimde daha zehirhdir.

izieme prosedUrUnUn gercekletirhimesini Onerir.

problemiermnmn etkismni kontrol etmek iqin bu alanda rutin

Bu maddelerin oiuturdugu tehdit, 13 OiUm ye 23 OiUmcUi
oimayan zehirienme lie ihkiiendiriien bir uyuturucu oian

Uzun sUreden beri opiold probiemi gOruien ye cogu kuzey

sentetik kanabinoid MDMB-CH1MiCA hakkinda, 2016

Avrupa'da buiunmakta oian bircok Ulkede son zamanlarda

yihnin §ubat ayinda gercekietiriien bir uyari lie

opiold He higih OlUmierde arti§ gOrUimektedir. Ancak bu

vurguianmitir. Bu kimyasala 20'deri fazia tüttUrme

alandaki trendierin ardinda kimlerin buiunduguriu aniamak

kariiminda rastlanmiçtir; bu kimyasai sekiz Ulkede Oiüme

cok karmaçiktir. Olasi acikiamaiar arasinda; eroin

ye zehirlenmeye yol acmiçtlr ye diger Uikeierde de buniara

kuhianihnligindaki artI, safligin artmasi, yaii ye daha da

yol agmi§ oiabfllr. Bu Urunierin hedef kitiesi olan tUketiciier,

zayif kuVanici topiuiugu ye degien uyuturucu tUketim

UrUnlerin icerdii kimyasauari geneihkle gOrmezden geilrler.

modelled buiunmaktadir (sentetik oploidierin ye hlaclarin

Olumsuz oiayiar ayrica, Erken Uyari Sistemi'ride raporianan

degiikhier de Onemh oiabiiir. Afganistan'daki eroin

kuVanimi da dâhhi). Raporiama uyguiamasindaki
hem kontroisUz uyarici maddeier hem de opioldierie

Uretiminin artiina dair yapilan tahminiermn dâhii oldugu

ilikiiendiriimektedir. Baziiariniri yUksek oranda zehiril

destekleyici verhier, el konuian eroin miktarindaki arti§ ye

oldugu behrienen gizh kimyasailarin satitna etkih ye hizh

daha yuksek saflik duzeyieni gibi hususlanin tUmU eroin

bir çekitde kariiik verme bu aiandaki en Onemr pohtik
zoriuktur. Oiasi saghk riskierinin neredeyse hic bihnmedlgi

yeni eroin aiiminin arttigina, eroin nedeniyie tedaviye

bu maddeler 19m genc tUketiciier farkinda oimadan denek

baiamanin dUtUgUne veya sabit kaldigina dair guciu bir

olarak kuiianilmaktadir. Burada kuVanilan ornek, 2015
yihnin kasim ayinda risk degeriendlrmesl prosedurune tabi

kanit yoktur ye aini doz eski opiold kuilaniciiari arasinda

kuflanimindaki olasi artIi iaret etmektedir. Ancak, §u anda

oncelikh bir sorun oimaya devam etmektedir. Bununia

tutulan sentetik katinon alfa-PVP'dir. Bu etkiii psikolojik

beraber bazi Uikeierdeki genç grupiar arasinda yQksek

uyaricl, Avrupa'da 200'e yakin akut zehirlenme ye 100'den

dozdan oium sayisinda kucUk bir arti§ gorUimutUr ye bu

fazia Oiumie ihkiiendiriimitir.

durumun daha da yakindan izienmesi gerekmektedir.

Yeni psikoaktif madde ureticilerinmn giderek iiac pazarinin
daha kronik ye probiemh bOiUmierini hedef aldigi

Sentetik opioldiermn kuilanimi: endienin kaynagi

gOrUimektedir. Ornegin fentanhi aliesmnin Uyeieri gibi
kontroisUz sentetik opioldier de mevcuttur. Bu iiaciar

Sentetik opioldier ye tibbI uyuturucuiar, Avrupanin beihi

kismen zararil olabilir. Unutuimamasi gereken bir Ornek de

bir bOiumUndeki uyuturucu kaynakli OlUmierin Onemli bin

2015 yihnda EMCDDA ye Europoi tarafindan risk
degeriendlrmesine tabi tutuian asetlifentanhidir. Yanh

nedeni oiarak gorulmektedir. Tedavm sagiayicilardan ya da
iisanssiz kaynakiardan eide edhien benzodiazepin ye diger

kuiianiidiginda bazi Ulkelerde uyuturucu sorununa neden

iiaciarin yanh§ kuNanimi hakkinda endiçeier mevcuttur,

olabliecek benzodiazepin gibi ilaciar iqin kuiianiiabiiecek

ancak bu uyuturucuiarin Avrupa'daki yuksek dozdan OiUm

UrUnier icerisinde ayrica yeni psikoaktif maddeier de

oraniarinda oynadigi roi gerektlgl gibi aniaçiiamamaktadir.

bu I u n ma kta dir.

Sentetik oploidier hakkinda daha fazia bhigi mevcuttur.
Yainizca uyuturucular deghi ikame tedavisi 19m kuilaniian

YUksek dozdan meydana gelen ölümlerde artI:

cogu sentetik oploid UrUnü bazi Uikeierdeki uyuturucu
kaynakhi Oiumierde daha da fazia One cikmaktadir ye bu

eroin yeniden ilgi odai

maddelerie aiakaii tedavh talebmnde de bir artlç olmutur.
Kuzey Amerika'da ye dhger yenlerde opiold hiaciarin kotuye

Bu yii gercekietiriien analizde ayrica eroin ye diger
opioldierie iigih yUksek doziardaki artIIn neden oldugu

kuiianimiyia ciddi genei saghk probiemierl yaaniIdigi
duunuidugunde, Avrupa dUzeyhnde de bu aianda arti

endieierin aiti ciziliyor. Eroin, OiUmcUi yUksek doziar

gosteren probiemiermn daha geli§mi§ birekhide

hakkinda eide edlien verlier icerisinde beilrgin bir §ekilde

mnceienmesh gerektlgl gorUiur. Aynica, bu raporun buyUk

kendini gOsterlyor ye acli hastane vakaiarinda ehir

kisminda beilrthidhgl gibi dUzenieyich yapiiar ye khnik

dUzeyinde Avrupa'da en sik raporianan illegal uyuturucu

yonergeler, hiaclanin uygun tedavh amacii kulianimindan

konumunda. Esrar, kokain ye dlger uyarici maddeier bazi

sapi!masiyia ontaya cikacak rhskieri azaitma konusunda

yerierde bebrgmn bir §ekilde kuilaniisa da uyuturucuiar
konusunda acil durumiara neden oian maddeier §ehirler
arasinda gozie gorUiUr bir farkiihk gostermektedir. Su anda

pozhthf bin roi Ustienebiiir.

Avrupa dUzeyinde akut uyuturucu probiemieriyie higlil oian
verlier sistematik oiarak topianmamaktadir. Pilot §ehir
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Avrupa uyuturucu pazarinda devam eden direnc gastergeleri

UyuturucuIarin neclen oldugu zarari azaitmak için

temini acisindan, yUzey web sitelerinin ye eler arasi

yeni farmakolojik secenekler

takaslar igin sosyal medya uygulamalarinin artan rolUnU
anlamak da gerekhdir. Online platformlar, onleme, tedavi ye

llerieyen yillarda bUyuk bir ihtimalle uyuturucu

zarari azaitma faahyetleri igin imkanlar sunsa da, cogu

kullanimiyla alakali bazi problemlerin azaltilmasi 1cm

zaman gOz ardi edilmektedir.

gerekh firsatlarin cogalmasini sagiayan yeni farmakolojik
secenekleri gorecegiz. Bu raporda yeni tedavilerin ye

laclarin online kaynakiar araciligiyla temini, duçUk

yeniiikci uygulama yontemlerinin tanitildigi iki alan

tabandan olsa da, buyume icerisinde gOrUnmektedir ye

vurgulanmaktadir. Bazi AB Ulkelerinde, topluluk planlari
vasitasiyla opiold kullanicilarina veya hapishaneden

ayni zamanda bunun online uyuçturucu temininin

ayrilmiç uyuturucu kullanicilarina, yUksek doz uyuçturucu

anlailmaktadir. Ayrica, mnternetin artan kulianimi, yeni

genilemesine yonelik de bUyUk bir potansiyei oldugu

kullanimlyla ortaya cikan olUmleri azaitmayl amaci lie

odeme teknolojilermnmn yayilmasi, ifreleme konusundaki

yUksek doz etkisini terse ceviren baçka bir uyuturucu,

yenihkier ye daginik online pazarlarin yaratiimasina yonelik

naiokson saglanmaktadir. ABD'de eczane satii igin onay

yeni secenekler lie bu alanin hizla degimesi toplumsal

verilen bir preparasyonda oldugu gibi, burundan uyguianan

tepkilermn ayni hizda yUkselmesmni zorlatirmaktadir. Ufukta

nalokson preparasyonlarinin gelitirilmesi He birllkte,

bUyUyen bu kara buluta nasil en iyi §ekilde yanit

Avrupa'da naioksonun eve gotUrUimesine yonellk geni

verilebilecegi ye bu ortamin uyuturucu sorunlarini

uygulama beklenebilir. Ayrica uyuturucu tedavisine tabi

azaltmak igin sundugu firsatlardan nasil en iyi §ekilde

tutuian kiiier de dhii olmak Uzere hastaiara verilen ye

yararlanhiabmlecegm Avrupanin gelecekteki politika gUndemi

enjeksiyon yOntemlyle aktif uyuturucu kullananlar

igin kritik Oneme sahip sorulari temsil edebilir.

arasinda bulaici hepatit C virUsUnün tedavisi igin daha
kapsamh bir cOzUm saglayan yeni iiaclar da yava§ yava
plyasada bulunmaktadir. Yeni tedaviler, hastalarin
saghklarini geri kazanmaiari konusunda oldukca Onemhdir
ancak, asil zorluk, tedavi ihtiyaclarinin karilanmasi igin soz
konusu engellermn azaltilmasi ye yeterh kaynakiarin
sagianmasidir.

Internet Uzerindeki uyuturucu pazarlarinin
oIuturduu yeni tehditler ye sunduu firsatlar
Uyuturucu pazari igin yeni ye änem arz eden baka bir
zorluk da, hem bir iletiim ortami hem de geIien
uyuturucu tedarikinin kaynagi olarak internetmn Ustiendigi
role nasil karihkverllecegmnmn behrlenmesidir. TUm
dikkatler ilk olarak illegal Internet sayfalarindaki uyuturucu
pazarlarinin oluturdugu tehdit üzerine yogunlamitir.
Ozeilikle sahte ilaclarin ye yeni psikoaktif maddeiermn
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Avrupa ayni zamanda esrar ye
sentetik uyuturucu üreten bir bolgedir

