
Değerli Dostlar* 

İnsanlığın yeni bir yıla gireceği şu günlerde, geleceğimizin inşasına katkıda bulun-

mak adına Yeşilay’ın yeni düşüncelerinden ve eylemlerinden bahsetmek istiyorum. 

Yeşilay önümüzdeki aylarda bazı yeniliklerle sizlere uğrayacak, kapınızı çalacak, 

birlikte daha güzel günlere gidebilmenin gururunu yaşayacak ve yaşatacaktır.  

İnsanlık onurunun hiçbir şekil ve şartta çiğnenmesine razı olmayan Yeşilay dostları 

ve gönüllüleri, bağımlılığın onurumuza yönelen büyük bir tehdit olduğunun farkın-

dadır. Gerçekten de, bağımlılık üreten emperyal güç ve iktidar sahipleri, mazlum-

laştırdıkları, mağdur bıraktıkları, bağımlı hale getirip özgürlüklerini bizzat muha-

taplarının paralarıyla satın aldıkları insanların onurlarına kast etmektedirler. Yeşi-

lay önümüzdeki mücadele yılında bu konuda siz dost ve gönüllüleriyle birlikte yeni 

bir söylem geliştirme çabasındadır. Bu çaba, bağımlı hale getirilen ve potansiyel 

olarak bağımlılaştırılmaya müsait toplulukların haklarını arama çabası olarak da 

ifade edilebilir. 

Belki de bundan sonra “kötülüklerin anası” olarak soyut bir düşmandan değil, so-

mut bir muhataptan, muhataplardan bahsetmek gerekecektir. Bunun yanı sıra, soyut 

bağımlılardan değil, somut madde bağımlılarından ve potansiyel bağımlılardan 

bahsedeceğiz. Muhataplarımız kimi zaman bürokrasi, yani devlet, kimi zaman özel 

teşebbüs, kimi zaman kanun dışı kişiler, kimi zaman da uluslar arası ticari şer kuru-

luşları olabilecektir.  

Bir önceki yazımızda isim vermeden, basın açıklamalarımızda ve haberlerde isim 

de vererek bazı kamu kurumları ve özel kuruluşları uyarmaya çalışmıştık. Görünen 

odur ki, muhataplarımız 90 yıldır bağımlılık ekseninde ve milyonlarca insanın des-

teği ile mücadele veren Yeşilay’ı görmezden gelmeye devam edeceklerdir.  

Yeşilay yeni dönemde, bağımlılıkla mücadelenin bir parçası, gönüllüsü olabilecek, 

duyarlılıklarını kurumsal olarak ortaya koyabilecek her kamu ve özel kuruluşu 

“Kurumsal Üye” yapmaya çalışacaktır. Bir başka ifadeyle sizler sokaklarda, cadde-

lerde, meydanlarda ve her köşede Yeşilay’ın kurumsal üyelerini ve görünen yerle-

rinde Kurumsal Üye plaketlerini göreceksiniz. Tüm gönül dostlarımıza bir Gönül 

Dostu Plaketi takdim edeceğiz. Çalışmalarımıza destek veren özel ve tüzel kişilere 

Teşekkür Plaketleri’miz hazırlanmaktadır.  

Yine billboardlarda, ışıklı kayan yazılarda, statlarda, spor salonlarında, hülasa her 

yerde Yeşilay’ı göreceksiniz. Kurumsal üyelik aktivitemizin, sesli, yazılı ve görsel 

basında madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında söylemlerimizle bütünleştiril-

diğini göreceksiniz. İnanıyoruz ki, bütün bunları gerçekleştirdiğimizde Yeşilay’ın 

gönül dostları sayısal ve niteliksel olarak çoğalacak, mücadelemiz daha bir anlamlı 

hale gelecek, duyarlılıklarımız tüm kitlelerce paylaşılacaktır.  
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Bir başka yenilik ise, www.yesilay.org.tr sayfamıza yerleştirdiğimiz ve her gün ye-

ni verilerle zenginleştirdiğimiz Yeşilay Haritası’nın bir butonunda tarihi, şube ve 

temsilcilikleri, aktiviteleri ile Yeşilay Kurumsal’ı; bir başka butonunda Yeşilay’ın 

ulaşabildiği ve birçok kurumun verileriyle desteklenmiş Türkiye Bağımlılık Harita-

sı’nı; üçüncü bir butonda ise Yeşilay Yönetiminin bu haritayı nasıl okuduğunu, 

önerileri, öngörüleri, projelerini ve tabii ki gönül dostlarımızın bulunduğu Ufku-

muz’u bulacaksınız.  

Daha şimdiden onlarca kurum ve kuruluşumuzun Yeşilay’ımızın çalışmalarına des-

tek sözü verdiklerini, projelerimize ortak olmak istediklerini web sayfamızdan ta-

kip ediyorsunuz. Yeşilay tüm Türkiye sathında, her alanda, her tür iletişim imkân-

larında sizlerle birlikte olmaya devam edecektir. Bağımlılıklarla mücadele sürecin-

de en büyük destekçisi, oluşturacağımız söylem ve projelere katkısı ile sizler ola-

caksınız. Her STK gibi Yeşilay da enerjisini, tarihi sorumluluk bilincinden, üyele-

rinden ve gönül dostlarından almaktadır.  

Bu vesile ile tüm gönül dostlarımıza yeni yılda mutluluk ve esenlikler diliyorum. 
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