
Değerli Yeşilay Dostları,* 

2011 yılına girdiğimiz şu günlerde bağımlılıklarla mücadelede çok fazla yol alın-

madığını görmek gerçekten üzücü. Ancak Yeşilay ve bazı kamu kurumlarının ve 

STK’ların çalışmaları her zorluğa rağmen umut verici. 

Öncelikle üzücü olandan başlamak gerekirse; TAPDK’nın 7 Ocak tarihli Yönetme-

lik değişikliğinin, gençlerin sigara ve alkole bağımlılıkları ve toplumun sağlığı ye-

rine kendi zevklerini temel alanlar tarafından sulandırılmaya çalışıldığını görmek-

teyiz. Tüm dünya ülkelerinde yoğun çalışmalar ve hukuki düzenlemelerin yapıldığı, 

Avrupa’da alkol tüketiminin %25 düşürülmesinin amaçlandığı ve bu yönde düzen-

lemelerin yapıldığı, BM tarafından 2011 yılının alkolle mücadele yılı olarak belir-

lendiği bu günlerde böylesi bir aymazlığı anlamak gerçekten zor.  

Bir diğer zorluk da bazı kamu kurumlarının aymazlığıdır. Milli Eğitim kurumları 

sorumlularının alkol üreticisi ve özendiricisi Efes Pilsen’in ve kumar üretip yaygın-

laştıran Milli Piyango’nun ismini okullara vermesi, Başbakanlığa bağlı Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün ve Türkiye Futbol Federasyonunun bu firmalarla spon-

sorluk anlaşmaları yapmalarını da anlamak zor. Spor Toto’nun Türkiye liglerinde 

sponsor yapılmasını da anlamak zor.  

Öte yandan, Milli Piyango, At Yarışı, Spor Toto, Loto, İddaa, On Numara gibi adı-

na şans oyunları denilen fakat gerçekte her biri bir kumar olan oyunların yaş farkı 

gözetmeksizin toplumda yaygınlaştırılması için bu kurumların faaliyetlerinin artı-

rılmasını, çalışmadan kazanmak gibi tufeyli anlayışının toplumda özendirilmesini 

anlamak da zor. Eli kalem tutan her yaşta çocuk bu kumar illetine bulaşabiliyor.  

Şimdi sormak gerek, bağımlılıklardan hangisi tercih edilebilir? Kumar illeti sigara-

dan veya alkolden daha mı az tehlikeli? Hâlbuki bilinen bir gerçek vardır, her tür 

bağımlılık bir diğerini tetiklemektedir. 

Değerli Yeşilay dostları, 

Önümüzdeki günlerde kumar alışkanlıklarını gündeme alacağız. Para kazanma uğ-

runa, devletin gelirlerini artırma uğruna çocuklarımızın, gençlerimiz geleceklerinin 

nasıl karartıldığını göstermeye, engellemeye, kumar reklamı yapanları ifşa etmeye 

çalışacağız. Milli Piyango’nun ismi verilen 28 adet okulumuzun isminin değiştiril-

mesini talep eden ihtarnamelerimizi Valiliklere gönderdik. Olumlu cevap alamaz 

isek dava açacağız. Efes Pilsen sponsorluk sözleşmelerinin iptali için Ankara Asli-

ye Hukuk Mahkemesinde davayı açtık. Duruşma gününü beklemekteyiz. Yeşilay’ı 

bizzat kurum avukatımızla birlikte Yeşilay Başkanı olarak temsil edeceğim. Du-

ruşmalara tüm Yeşilay Dostlarını, gönüllülerimizi ve duyarlı vatandaşlarımızı davet 

ediyoruz.  

                                                           
*
 YEŞİLAY Dergisi, Şubat 2011 Başyazısı 



Bu kapsamda “Resmi Kumar” kurumlarının çalışmalarını masaya yatıracak, Ana-

yasamızın kendilerine verdiği görev kapsamında çocuklarımızı ve gençlerimizi ko-

rumaları için hangi tedbirleri aldıklarını ilgili kurumların hepsine soracağız. 

Gençliklerinin baharında kumar illetine bulaştırdıkları çocukların hesabını tüm Ye-

şilay dostlarının, gönüllülerinin, duyarlı vatandaşlarımızın sorması gerekir. Kumar 

illeti kuyruklarında kupon veya bilet almak için bekleyen çocukların gelecekleri ile 

ilgili haklarını korumadan kendi çocuklarımızın haklarını korumanın mümkün ol-

madığının bilincindeyiz. Ocak ayı başında Adana’daki Türkiye Buluşmalarımızda 

ilköğretim öğrencilerinin besteleyip söyledikleri şarkının ilk mısraları “baba beni 

sigara almaya gönderme” idi. Ebeveynlerin ve kamu kurumu yöneticilerinin de ço-

cuklarımızla aynı bilince gelmesi için mücadelemizi yoğunlukla sürdürme kararlı-

lığımızı siz değerli dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. 

Tüm Yeşilay Dostlarına sevgi ve Saygılarımla… 

 

Av. Muharrem BALCI 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı 

 


