
GELECEĞİMİZİ BELİRLEYEN GENÇLİK VE BAĞIMLILIK ÜRETİCİLERİ* 

Değerli Yeşilay Dostları, 

Milletlerin geleceklerini belirlemede en önemli unsurun gençlik olduğu, sağlıklı 

gelecek için sağlıklı nesillerin gerektiği herkesin malumudur. Yine herkesin malu-

mudur ki, toplumun tüm kesimlerinde geleceğe ilişkin ortak bir öngörü gerekmek-

tedir. Zira geçmişi değil geleceği birlikte yaşayacağız. O halde geleceğimizin yaşa-

nır bir dünya olması en doğal isteğimizdir. Bu istek, bir ülkede aynı havayı solu-

yanlar ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun benzer kaderi paylaşanlar için gerçekten 

çok anlamlıdır. Bir bakıma bu istek, yaşadığımız ortamı daha bir insanca yaşama-

mızla ilgilidir.  

Geleceğimizi gençlerimizle birlikte yaşamaktayız ve yaşayacağız. Bugün yaptıkla-

rımızın bir kısmı kendimiz için ise bir kısmı da geleceğimizin teminatı gençlerimiz 

içindir. Esasen çocuklarımız için yaptıklarımız da bir bakıma yine kendimiz için. 

Çocuklarımızı sevmemiz de ebeveyn olarak bizim sorumluluğumuz ve mutluluğu-

muz. 

Geçen sayımızdaki yazımızda da işlediğimiz konu sürekli gündemimizi meşgul 

ediyor, etmeye de devam edecek. Konu sponsorluk. Bağımlılık yapan madde üreti-

cilerinin spora ve eğitime sponsorlukları.  

Birileri bize bu sponsorlukların eğitime ve spora katkı (‘hayr yapmak’ demeye dil-

leri varmıyor) olsun diye yapıldığını söylemeye çalışıyor. Ancak dilimizde katkının 

bir diğer ve gerçek anlamı “hayr”dır. Her tür katkımızı bir görev icabı yaparız ve 

manevi bir haz aldığımız gibi, bundan sonuçlar da çıkarırız. Sonuçlar kimilerimiz 

için kâr, kimimiz için bir itibar, kimilerimiz için de ahıret azığı anlamında gerçekle-

şir.  

Tam da burada Yeşilay gönüllülerine ve okurlarımıza soruyoruz: Spora ve eğitime 

katkı yaptıklarını düşünen alkol markası sahipleri ile devletin şans oyunu/kumar 

üreten kamu kurumu yöneticileri, dini inanç ve vecibeler bir yana, Anayasa’nın 58. 

Maddesinin yüklediği, “kumar ve zararlı alışkanlıklardan çocukları ve gençleri ko-

ruma” yükümlülüğünü de mi görmüyorlar.  

Konuya ister dini vecibeler yönünden, ister Anayasa’nın koruma görevi yönünden 

bakalım, yapılan tam anlamıyla aymazlıktır. Tepesinde alkol markası olan bir okul-

da çocuklarımıza alkolün zararlarını anlatamazsınız. Üzerinde alkol markası yazan 

spor okullarında, spor kulüplerinde gençlere alkolün zararlarını, sporcunun alkol 

içmemesi gerektiğini anlatamazsınız. Üzerinde Milli Piyango ismi olan okulda, öğ-
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retmenleri öğrencilerine her tür şans oyununun aslında kumar olduğunu, kumarın 

da zararlı bir alışkanlık olduğunu anlatamaz.  

Sponsorlara soruyoruz; ürettiğiniz maddelerle, kumar oyunlarıyla eğitim-öğretime 

ve spora hangi saiklerle sponsor oluyorsunuz? Yaptığınız işten gerçekten haz alıyor 

musunuz? Yoksa her yastığa başınızı koyduğunuzda yaptığınız muhasebede yenik 

düşüyor ve uykularınız kaçmıyor mu? Soruları çoğaltmak mümkün.  

Değerli kamu yöneticileri; kamu görevlisi olmanız, devletin size görev vermiş ol-

ması, kendi anayasasına aykırı düşen devlete hizmeti gerekli mi kılıyor? Çocukları-

nıza da şans oyunu/kumar oynatıyor musunuz? Teşvik ediyor musunuz? Kumar 

kuponları almak için onları günün ve gecenin her saatinde evlerinizden dışarı gön-

deriyor musunuz? Okullarının tepesine alkol ve kumar reklamı koyarken, kendi 

çocuklarınızın ifsad olmayacağını düşünürken, ‘ötekilerin’ çocuklarının bağımlı 

olabileceği aklınıza gelmiyor mu, içiniz cız etmiyor mu?  

Sahi siz neden şans oyunu oynamazsınız? Yoksa siz de kumar olduğunu mu düşü-

nüyorsunuz? Devletin vergi gelirlerini artırmak için sizden iyi eleman olmayacağını 

mı düşünüyorsunuz? 

Değerli Yeşilay dostları, 

Bir gün bir bürokrat arkadaşım övünerek başında bulunduğu kurumun kendi yöne-

timinde yüzde yüz kar ettiğini ballandırarak anlatmıştı. Ben de sormuştum kendisi-

ne; Kurum olarak yaptığınız iş zorunlu ihtiyaç maddesini tek yetkili olarak kamu 

adına satmak ve hizmet vermek. Eğer bunu olası yatırımlar için ayıracağınız kısım 

dışında yüzde yüz kar ederek veriyorsanız, bu sözlerin muhatabı arkadaşını da yüz-

de yüz kazıklamış olmuyor musun?  

Siz Spor Toto ve Milli Piyango işletmeleri yetkilileri ve tabii ki bu kurumlardan 

sorumlu üst bürokratlar ve Sayın Bakanlar Kurulu üyeleri, sizlerin bu şans oyunla-

rı/kumar sektörünün aşırı kazançlarından bizim çocuklarımıza düşecek payı hesap-

ladığınızdan eminiz? Ancak bu payın çocuklarımıza yol, su elektrik, eğitim-öğretim 

olarak döneceğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa Yeşilay’ın öteden beri söylediği, 

“her bir bağımlılık bir diğerini tetikler” sözcüğü gereği, çocuklarımıza sigara, alkol, 

uyuşturucu gibi kumar bağımlılığı olarak döneceğini hiç düşünmüyor musunuz? 

Anayasanın emrettiği kuralları halkına anlatması ve buna göre ülkesini yönetmesi 

gereken yöneticilerin daha dikkatli olması gerekmez mi? Üstelik Yeşilay’ın çalış-

malarında, raporlarında ve basın açıklamalarında bu kurumların isimlerinin geçme-

sini istemediğinizi söylemeniz, Yeşilay Genel Başkanını “hak ihlali” nitelemesiyle 

töhmet altında bırakmak neyin nesi? 

Siz alkol üreticisi işletme sahipleri, 



Alkol markasının spora ve eğitim-öğretime hiçbir katkısı olmayacağını tüm halkı-

mız bilmektedir. Sizler de bilmektesiniz ki bu sponsorluklar, sizlerin daha fazla kar 

etme arzunuz ve Sözleşmelerin diğer ucundaki bürokratların hayırla-kazancı birbi-

rine karıştırmaları ve tabii ki düşüncesizlikleri sonucudur.  

Yeşilay Yönetimi ve gönüllüleri, Türkiye’de yaşayan ve gelecekle ilgilenen her 

vatandaşımız, zararlı alışkanlıkların spora ve eğitime katkısı olmadığına inanmakta, 

çocuklarımızın ve gençlerin eğitimine, spor faaliyetlerine yeterli katkının ve bütçe-

nin sağlanmasının, hükümetlere görev olarak yüklendiğini ve bu görevi hakkı ile 

yerine getireceklerini bilmektedir. Demokrasilerde yönetime katılmanın önemli 

nedenlerinden biri de budur. 

Değerli dostlarımız, 

Bu sayımızda, basın toplantımızda da açıkladığımız ve basınla paylaştığımız iki 

kumar dosyasında belirttiğimiz gibi, alkol üreticilerinin markalarını, kumar düzen-

lemesi yapan kurumların markalarını okullara ve spora, spor kulüplerine, spor ligle-

rine isim olarak vermelerine Yeşilay olarak karşıyız. Bunun için gerekli girişimleri 

yaptık, ihtarnameleri gönderdik, gerektiğinde iptal davalarını açacağız. Yeşilay bir 

STK’dır. Gerektiğinde sokağa çıkarak, halkımızı yanımıza alarak bu yanlışların 

üzerine gideceğiz. Spor Toto’nun Süper Lige isim olarak verilmesinin, okullarımıza 

alkol markalarının isim olarak yazılmasının, kumar illetinin okullara isim olarak 

verilmesinin önüne geçeceğiz. Tüm ülke sathında bu mücadeleyi birlikte yürütece-

ğiz.  

Bir uyarı da muhataplarımıza; 

Her tür bağımlılık yapan madde üreticilerinin, üretim, satış ve pazarlama eylemle-

rinin insanlığa karşı suçlar kategorisine girmesi için dünyaya yapacağımız çağrıdan 

önce duyarlılıklarını gözden geçirmelerini, geleceğimizi karartmak anlamına gele-

cek sponsorluklardan vaz geçmelerini, gerçekten ülkemize ve insanımıza katkı 

yapmak istiyorlarsa zararlı üretimlerinden, eylemlerinden vazgeçmelerini duyuru-

yoruz. 
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