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Sayın Cumhurbaşkanım, 

Çok değerli zamanınızı ayırarak Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu temsilc i-

lerini kabulünüze şükranlarımı arz ediyorum. 

Yeşilay’ımızın 90 yıllık tarihinde yapılmış hayırlı hizmetler olduğu gibi, bundan 

sonra da yapılacak çok iş, alınacak çok mesafe vardır. Yeşilay Yönetim Kurulu ola-

rak zat-ı âlilerinize Yeşilay’ın yeni dönemdeki öngörülerini ve projelerini sunmak, 

sizlerin de görüş ve emirlerinizi almak isteriz.  

Ekte  

- Yeşilay’ın Durum Raporu 

- 10.10.2010 – 03.02.2011 tarihleri arası Faaliyet Raporumuz 

- İnsanlığa Karşı Suçlar ve Yeşilay Başlıklı Hukuk Raporumuz 

bulunmaktadır.  

Arz ederim. 

 

Av. Muharrem BALCI 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı 
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YEŞİLAY DURUM RAPORU 

  

Kuruluş 

Yeşilay’ın kuruluşundaki gerekçelerle bugün Yeşilay’ın amaçları için mücadele et-

me gerekçeleri benzer fakat aynı değildir. Bu gün Yeşilay’a daha fazla ihtiyaç bu-

lunmaktadır.  

Yeşilay 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul limanına gemilerle getirdiği binler-

ce kasa alkollü içki ile gençlerimizi zehirlemesine karşı mücadele için kurulmuştu. 

Dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman 

Uzman ve vatansever arkadaşları tarafından 1 Mart 1920’de İstanbul’da şimdiki 

Merkez binasının olduğu yerde Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. Kurucuları arasın-

da Ali Şükrü Bey, Tevfik Rüştü Aras, Hayrullah Diker, Eşref Edip, Bediüzzaman 

Said Nursi, Fahrettin Kerim Gökay, İsmail Hakkı İzmirli, Hamdullah Suphi 

Tanrıöver, Hakkı Tarık Us, Ahmet Emin Yalman gibi şahıslar bulunmaktadır.  

Yeşilay’ın ilk eylemi 13 Eylül 1920’de TBMM’de Trabzon Milletvekili Ali Şükrü 

Bey’in hazırladığı Men-i Müskirat Kanunu teklifidir. Meclisteki konuşmasında, “1 

milyon lira vergiyi kaybederiz” diyenlere, “1 milyon kaybetmek mi yoksa Rum ve 

Ermenilerin cebine 120 milyon lira girmesi mi tercih edilir” diye sorarak Meclis’i 

ikna etmiş, 14 Eylül 1920’de 171 oy lehte 171 oy da aleyhte çıkınca Meclis başkanı 

Vehbi Bey’in oyu iki oy sayılarak kanunu çıkartmıştır.  Kanun 4 yıl yürürlükte kal-

mıştır. 

Kanunun çıkmasıyla içkinin üretimi, satışı ve kullanılması yasaklanmıştır. Kanuna 

aykırı hareket edenlerden “müskiratın beher okkası için 50 lira para cezası”, açıkta 

içki içenler veya gizli içipte sarhoşluğu açıkça görülenler de şeriatın öngördüğü 

“had cezası olarak 80 değnek veya 50 liradan 250 liraya kadar para cezası veya üç 

aydan bir yıla kadar hapis cezası” verilecekti. Kanuna uymayan devlet memurlarına 

“Temyiz ve itiraz olmamak kaydıyla memuriyetten çıkarılma cezası” veriliyordu. 

Mevcut içkilerin imhası için 2 ay süre verilmişti.   

Hilal-i Ahdar ismi daha sonra Yeşilay olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk’ün 

Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla  “ka-

muya yararlı dernek statüsü” kazanmıştır.  
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Her yılın Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası olarak ilan edilmiş, bu haftada “Ye-

şil Gün” ve “Üzüm Bayramı” adı verilen piknik günleri yapılırmış. “Yeşil Sahne” 

adlı tiyatrosu, “Yeşil Yurt” gazetesi varmış. 1947’de Recep Peker Hükümeti, ayyaş-

ların rakının pahalı olmasından dolayı ispirto içildiğini ve dolayısıyla halkın sağlığı 

gerekçesiyle rakı fiyatlarını ucuzlatmış, rakı tüketimi 8,7 milyon Litreye ulaşmıştır.  

Yeşilay’ın kuruluşu alkole karşı mücadele iken, bu gün, TV ve internet bağımlıl ı-

ğından kumara, uyuşturucudan fuhşa, sigaradan alkole kadar birçok ifsad alanında 

mücadele etmektedir.  

Günümüz Duyarlılığı 

Uluslar arası sermaye, teknik üstünlüklerini, savunma ve saldırı sanayini gerçekleş-

tirdikten sonra, tüm dünyada söz sahibi alabilmek için “ötekini ifsad etme” projele-

rini sundular. İnsanların geçmiş dönemlerde kendileri için keyif aracı olarak kullan-

dıkları maddeleri sanayi haline getirip birer sömürü aracı kıldılar. Ne yazık ki ülke-

mizde, devlet ve devletten nem’alanan zehir tacirleri bu kervana katıldılar. Üstelik 

Anayasalarımızda ‘sosyal devlet’ ilkesi ve ‘halkını her tür kötülüklerden koruması’ 

(Madde 58/a . Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar 

ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.)   gereken dev-

let bu ifsad edici eylemde adeta öncülük etti ve hala etmektedir. Sigara ve alkolü 

tekeline aldı. 6 dalda kumarı oynatmakta ve teşvik etmektedir. Uyuşturucu satışına 

ve fuhşa giden yollara engel olamamaktadır.  

Çocuklarımızın evden okula okuldan eve gidebilmesi imkânsız hale gelmiştir. Gele-

ceğimizin teminatı gençlerimize okul önlerinde ve sokaklarda 25 kuruşa s igara, 1 

liraya hap satılabilmektedir. Hatta o hale gelmiştir ki uyuşturucu promosyonlu satılır 

hale gelmiştir (5 al üç öde). Zehir tacirleri her tür zehirli maddeleri halkın önüne 

sermekte, devlet ve aydınlarımız da, kullanma oranlarını araştırır ve çetele tutar hale 

gelmiştir.  

Bu ülke insanı hiçbir dönemde bu kadar kaygısız, bu kadar vurdumduymaz, bu kadar 

mefluç hale gelmemiştir. Eğer Yeşilay’ın kuruluşundaki duyarlılığa dönülmez ise 

felaket çok büyüktür. Avrupa’da 16 devlette yapılan araştırmada en çok sigara içen 

ülke Rusya va ikinci sırada Türkiye gelmektedir. Sigaranın zararlarının bilincinde 

ülke olarak Türkiye birinci sırada gelmektedir.  
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Yeşilay’ın Faaliyetleri 

Yeşilay Tv ve internet bağımlılığı, sigara, alkol, kumar, fuhuş, uyuşturucu alanların-

da mücadele etmektedir. Uluslararası güçler tarafından yönetilen ve yönlendirilen 

değil, düşünebilen, mukayese edebilen, araştıran ve geliştiren, bilgi ve donanım  sa-

hibi, duyarlı, anlayışlı, izanı idraki olan, vicdanlı ve ideal sahibi gençler yetişmesine 

katkıda bulunmaktadır.  

Günümüzde özellikle Tv ve internet, bağımlılıkların başlatıcısı olarak kullanılmak-

tadır. Çağın iletişim aracı olarak kullanılan bu teknoloji, genç yaşlı herkesi etki altı-

na alan, ahlaki çöküntünün mimarı olan televizyonu açtığınızda her hangi bir kana l-

da günün muhtelif saatlerinde yayımlanan magazin programları veya dizilerle, ünlü-

lerin sansasyonel hayatları marifet şeklinde topluma sunuluyor. Kültür ve ahlak ya-

pımızla hiç bağdaşmayan bu yaşam tarzlarına özendiriliyor.  

Gençlerimiz için internet ayrı bir bağımlılık olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklarımı-

zın neredeyse tüm zamanlarını alan oyunlar ekran bağımlılığının tetikçisi. Televiz-

yon ve internette sigara, alkol, fuhuş, porno ve uyuşturucu özendirmeleri o hale 

gelmiştir ki, çocuklar için rol-model tipler (polis, asker, öğretmen, sanatçı) ahlaki 

çöküntünün temsilcileri olarak sunulmakta, dizilerde öğretmenler ve polisler alkolik 

tiplemelerle oynatılmakta,  ilgili kurumlar da seyretmektedir. 

Bayramlarımızı kabusa çeviren alkollü şoförlerin sebep olduğu trafik kazaları, uçucu 

madde bağımlıların sokak ortasında uyguladıkları vahşet, aile içi şiddet ve cinaye t-

ler, sanal âlemde kumar bağımlılığı, kısa yoldan zengin olma umuduyla oynanan 

lotolar, totolar ve at yarışları, eğitim yurtlarında uçucu madde almış öğrenciler tara-

fından taciz edilen ve hayatı kararan masumların dramı, silahlı bar-pavyon kavgala-

rı, maç sonrası döner bıçaklı stat çıkışları ve bunlar gibi güne kötü başlamamıza ne-

den olan daha yüzlercesi… İşte bizler Yeşilay olarak bu istenmedik durumlara karşı 

yegâne sermayemizin gençlik olduğu bilincindeyiz.   

Sosyal paylaşım sitelerinde bloglar oluşturarak gruplar halinde çakmak gazı soluyan 

ve ölen 11 – 13 yaşı arası çocuklar, gece yatağında bilgisayarla yatan ve yangın çıka-

ran çocuklar, %43’ü çocuklarına internet konusunda kural koymayan aileler b izimdir.  

Cep telefonları, sosyal paylaşım siteleri ve internete bağımlılıkları uyuşturucu mad-

de ve alkol bağımlılığına benzer belirtiler gösteren gençler bizimdir. 24 saat interne-

te bağlanmamaları istenmiş internet bağımlılarının, uyuşturucu bağımlılığı kr izine 

benzen kriz belirtileri gösteren gençler bizimdir.   
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Yeşilay’ın Yeni Dönemdeki Faaliyetleri 

Yeşilay bağımlıların değil, bağımlılık yapan madde üreticilere karşıdır. Bu güçlere 

karşı, bağımlıları kurtarabilmek ve ilk kullanıma engel olabilmek için çalışmalar 

yapıyoruz.  

 Dergiler çıkarıyor, afişlerimizle sokakları, caddeleri, okulları süslüyoruz. 

Broşürler, kitaplar, etiketler, çıkartmalar, rozetler basıp dağıtıyoruz. 

 Okullarda ve talep eden kurumlarda “Sağlık Seminerleri” tertipliyor, in-

sanlarımızı bilinçlendiriyoruz.  

 Tiyatro oyunlarımızla mizahi ve etkili bir şekilde madde bağımlılarının ne-

ler yaşadıklarını, içlerine düştükleri halleri öğrenci kardeşlerimize canlan-

dırarak anlatıyoruz.  

 Ülkemizin dört bir yanında organize oluyor, Yeşilay şube ve temsilcilikle-

riyle Türkiye’yi sarmalamaya çalışıyoruz.  

 AMATEM merkezlerini geziyor, tedavi görenlerle moral tanışmaları yapı-

yoruz.  

 Her tür yazılı ve görsel materyalden yaralanıyoruz ve dağıtıyoruz.  

 Karikatür, resim, şiir yarışmaları, münazaralar düzenliyor, uçurtma şenlik-

leri yapıyoruz.  

 Yeşilay içerikli on binlerce kırtasiye malzemesini çocuklarımıza ulaştırı-

yor, yedi yaşındaki körpecik dimağların okul çevresinde sigara içmesini 

değil, dergilerimizi okuyarak, mesaj ve sloganlarımızla ellerindeki kalemle 

Yeşilay’cı gençler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. 

 Bu arzumuza engel olabilecek, geleceğimizin teminatı gençlerimizi kumar 

ve alkol bataklığına, sigara bağımlılığına itecek kuruluşları deşifre ediyo-

ruz. Haklarında yasal işlem yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. (Efes Pilsen 

Okullarının isimlerinin değiştirilmesi için Valiliklere ihtarname gönderildi) 

 Kamu kurumları ile yaptıkları sözleşmelerin iptali için davalar açıyoruz, 

okullara isimleri verilen alkol üreticisi firmaların isimlerinin okullardan s i-

linmesi için davalar açıyoruz. (TFF – Efes Pilsen – Gençlik ve Spor Genel M. 

Aleyhine Sponsorluk Sözleşmesinin iptali için dava açıldı) 

 Devlet eliyle oynatılan kumarın okullara isminin verilmesini en üst kamu gö-

revlisi nezdinde protesto ediyor, isimlerin kazınması için dava açıyoruz. (28 

adet Milli Piyango Lisesinin isimlerinin değiştirilmesi için Valiliklere ihtar gönderildi.) 
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 Sporcuların formalarından, spor okullarının alınlarından alkol lekelerini 

temizlemeye çalışıyoruz.  

 Her tür bağımlılık yapan maddenin üretiminin “İnsanlığa karşı suç”  kate-

gorisi içine girmesine çalışıyor, bir hukuk mücadelesi içine giriyoruz. (İn-

sanlığa Karşı Suçlar konulu Hukuk Raporumuz ekte sunuludur)  

Türkiye Buluşmaları ve Yeşilay Kentleri, İlçeleri, Siteleri.  

Yeni bir proje olan “Türkiye Buluşmaları”nı Adana’dan başlattık. Osmaniye ve Ga-

ziantep’e gittik. Oralarda temsilciliklerimizle buluştuk, şube olmaları için çalışıyo-

ruz. Bursa’ya gittik. Sırada Urfa, Diyarbakır, Rize, Adapazarı var. Ve daha tüm Tür-

kiye. Türkiye Bağımlılık Haritasından en iyilerini öne çıkarıp özendireceğiz. Yerel 

yöneticilerle görüşüp, kentleri birbiriyle yarıştırıp “Yeşilay Yerel Birimleri” oluştu-

racağız. Bunu yaparken Yeşilay’ın yeni söylemlerini ve argümanlarını ulaştıracağız 

ve konuşulur hale getireceğiz.   

Kurumsal Üyelikler 

Yeşilay’ın ilgi alanlarına duyarlı tüm kamu ve özel işletmeleri “Yeşilay Kurumsal 

Üyesi” yapmaya çalışıyoruz. Kurum ve işletmelerin görünen yerlerine “Bu Kurum 

Yeşilay Kurumsal Üyesidir” şeklinde plâketler çakıyoruz. Sertifikalar ve teşekkür 

belgeleri veriyoruz.  

Devlet ve Madde Üreticileri Karşıtı Söylemlerimiz 

- Dünyada 5 milyon kişi, Türkiye’de 100 bin kişi sigaraya bağlı kanserden ölüyor.  

- Alkol, trafik kazalarının birinci nedeni oldu.  

- Kumardan ocaklar sönüyor, evler ve eşler satılıyor.  

- Fuhuş insan bedeni üzerinde oynanan büyük oyun ve kazanç kapısı.  

- Uyuşturucu, zehir tacirlerinin kazançtan öte fantezisi haline gelmiş.  

- İnternet ve Tv bağımlılığı oluşturan zararlı siteler, oyunlar ve diziler insanlığı 

felakete sürükleyecek boyutta.  

Madde bağımlılığıyla ilgili Ulusal ve uluslar arası her bilgiyi inceliyoruz, ilgileniyo-

ruz. İkaz ve yaptırım imkânlarımızı zorluyoruz. Davalar açıyoruz. Efes Pilsen’e, 

TFF’ye, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına, Valiliklere, 
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Milli Piyango teşkilatına ihtar gönderiyor, davalar açıyoruz. Bağımlılıkla ilgili her 

çalışmaya aktif katılıyor, her yerde Yeşilay’ın görüşlerini ifade ediyoruz.   

İnsanlığa Karşı Suçlar Kategorisine Yönelik Çalışma   

İnsanlığa karşı suç kategorisinin ulusal ve uluslararası hukuktaki yerini inceliyoruz. 

İnsanlığa karşı suçlar kategorisinde yer alan suçların neticeleri ile madde bağımlılı-

ğının neticelerini karşılaştırıyoruz. İnsan onuruna aykırı ve kitlesel imha anlamında 

Madde bağımlılığı üretmek serbest iken, işkencenin, ayrımcılığın, köleliğin ve ben-

zeri suçların yasak olduğunu görüyoruz. İşte burada hukuk üretmeye çalışıyor, in-

sanlık âlemine bir değer, bir sonuç sunmak istiyoruz.  

Tüm madde bağımlılığı üretenleri, satanları ve özendirenleri insanlığa karşı suç işle-

dikleri için mahkûm etmek istiyoruz. İnsanlığa karşı suçlar kategorisine sokarak ta-

rihe geçmek istiyoruz.   

Söylemlerimiz 

Hala sigara alışkanlıklarını bırakamamış, Yeşilay’ın belirlediği amaçlar için gayret 

göstermeyen dostlarımıza da sesleniyoruz. Allah korusun, çocuklarınızı, torunlarını-

zı, komşu çocuklarını, ötekileri hastane ve karakol köşelerinden toplamayacağınızın, 

AMATEM merkezlerinde gözyaşı dökmeyeceğinizin hatta bu sebeplerle kara topra-

ğa vermeyeceğimizin garantisi var mı? Bizim garantimiz yok ve bunun için çalışıyo-

ruz.  

O halde bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyi bırakalım diyoruz. Her ne kadar 

kendimize yakıştıramayıp benim çocuğum yapmaz desek de senin çocuğunda benim 

çocuğumda yapar. Çünkü adı üstünde o bir çocuk ve gördüğünü yapar. Ebeveynler i-

ni örnek alır. Alkol sebepli aile içi şiddet varsa, kavga gürültü varsa huzuru dışarıda 

ve maddede arar.  

Evde duman altında yaşıyorsa, sevinince içen ya da dertlenince içen hülasası içmek 

için sebebe ihtiyacı olmayan bir baba varsa çocuk da gerekçe aramaz. Çocuk duydu-

ğunu değil gördüğünü yapar. “yavrum ben içiyorum şu mereti, ama sen içme” de-

mekle olmaz. Bu şartlarda toplum olarak, özellikle de aydınlar ve yöneticiler olarak 

elimizi taşın altına sokmanın vakti hala gelmiştir.  

Alkol veya sigara kullanmayanlara sanki gericilermiş gibi yaklaşıp “ooo siz de mi 

Yeşilay’cısınız” demek yerine hepimizin Yeşilay’cı olmasının vakti gelmiştir. Bir 
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musibet bin nasihatten iyidir diyerek acı çekerek bilinçlenmek yerine vakit varken 

önlem alsak daha iyi olur diyoruz.  

İşte biz Yeşilay olarak evlatlarınızı en az sizin kadar seviyor onlara evlatlarımız d i-

yoruz ve çok geç olmadan gerek onları gerekse ebeveynlerini bilinçlendirmek için 

çalışmalar yapıyoruz. Duyarlılıklarımızı herkese anlatmaya, öğretmeye, paylaşmaya 

çalışıyoruz.  

Bağımlılık – Kölelik/Özgürlük – Onur Söylemi 

Yeşilay olarak eskisine göre daha aktif, daha radikal söylemler geliştiriyoruz. Ba-

ğımlılığın bir nevi esaret, kölelik olduğunu söylüyoruz.  

Gerçekten de bağımlılık, “onsuz yapılamaz” olana ilgidir. İlgiden de öte, bağlanıla-

nın hayatın ta kendisi olduğuna inanmak, onsuz yapamamak, o olmadığında f iziksel 

ve ruhsal krize girmektir.  

Bu yönüyle bağımlılık, kölelikten başka bir şey değildir. Esasen “proje” de budur. 

İnsanları, insanlığı ürettikleri maddelere bağımlı yapmak, hem maddi imkânlarını 

sömürmek, hem de sağlıksız sürüler haline getirmek.  

Artık bu insanların insanlığından değil köleliğinden bahsedilebilir. Her gün, hiçbir 

yararı olmayan, aksine hayvanların bile koklamadığı tütünün dumanını, zararlı mad-

deleri içine çekmeye alıştırılmış köleler. Pis bir duman karşılığında canlarını, gele-

ceklerini, maddi ve manevi birikimlerini, çocuklarının, eşlerinin geleceklerini efen-

dilerine sunan köleler. Cepleri boşaltılan, ciğerleri sökülen, çocukları ellerinden 

alınmış, “parçalanmış aileler”.  

Ve soruyoruz. Köleleştirilmiş bireylerin hukukundan bahsedilebilir mi?  

- Batı hukukunda kölelerin hukuku yoktur. Onlar insan da sayılmaz. Eşya 

gibi alınır satılır. Bir markadan ötekine, bir bağımlılıktan diğerine savru-

lurlar.  

- Onların artık efendileri vardır. Her gün besledikleri, onurlandırdıkları, ka r-

şılarında onurlarını kaybettikleri, istedikleri gibi kendilerine tasma takma-

ları için yalvardıkları, onsuz yapamadıkları cellâtları vardır. Aşık oldukları 

cellatları. Aşkın bitmesini de istemezler, köleliğin son bulmasını da.  

- Çünkü iradeleri elerinden alınmıştır. Bu gün kendileri sigaranın ve üretici-

lerinin kölesi, yarın gelecekleri olan çocukları alkolün, uyuşturucunun, 

kumarın kölesi… 
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Bağımlılar bir gün onurlarının da ellerinden alındığını göremeyecekler.  

- Zira onur, “farkındalık” demektir. Tehlikeyi görüp, kapılmamak, zelil ol-

mamak için düşünmek ve gereğini yapmak demektir.  

- Kölenin onuru yoktur. Kölenin onuru efendisinin onurudur. Havaya üfle-

dikleri, ciğerlerini çürüttükleri, geleceklerini kararttıkları maddelerin üre-

ticilerinin onuru.  

- Polonya’da 2000 yılından bu yana alkolle ilgili kampanyalar yapılmıştır. 

Bunlardan birinde 750 elçi, 10.000 aktivite lideri, 108 TV kanalı, 300 den 

fazla gazete ve dergi, 543.000 genç tartışma ve değerlendirmeci olarak gö-

rev almıştır. Bu kampanyanın ismi “Alkol özgürlüğümüzü çalar” kam-

panyasıdır 

Yeni Dönemde 

Yeşilay yeni dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın yüksek 

duyarlılıkları ve destekleriyle; 

- Herkese kapısını açık tutacaktır.  

- Yeni Genel Merkez binamızda Yeşilay’ın iştigal alanlarında çalışan kamu 

kurumlarıyla ve STK’larla işbirliği yapacağız. Salonlarımızı ve imkânla-

rımızı açacağız.  

- Özellikle hukuk üretiminde kamu ve özel kuruluşlarla, STK’larla hukuk 

çalışmaları yapacağız.  

- Her bilgiyi, her imkânı paylaşacağız, birlikte üretecek, birlikte dağıtacağız. 

Özelde ülkemizin, genelde de tüm insanlığın hizmetkârı ve elbette ki onu-

ru olacağız. 

Bu sorumluluğu, tarihte birlikte yaşadığımız gibi şimdi de tekrar yaşamak istiyoruz. 

İnsanlığın onurunu ayakaltı edenlerin yanına kâ kalmaması için çalışacağız. Böyle-

likle onurumuzu kurtarmış, yapmadıklarımızdan ve yapamadıklarımızdan ötürü ke-

faretimizi birlikte kuşanacağız.  

Bireysellikten toplumsallığa giden yollardan biri de Yeşilay’ın mücadelesini verdiği 

alanlardır. Bağımlılığa karşı mücadeledir. Ahlaki çöküntü bizi ürkütmüyor. Sonucu 

biz değil Allah tayin edecek. Biz bize yakışanı yapalım yeter. İbrahim’in ateşine su 

taşıyan serçeler misaliyiz.  
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Yeşilay’ın “insanlığa karşı suçlar” söylemini ve çalışmasını da inşallah dünya hukuk 

literatürüne taşıyacak, zararlı madde üreticilerini külliyen insanlığa karşı suçlu ilan 

edeceğiz. Tarihte örnekleri çoktur. İnsanlığa karşı suçlar kategorisi, ulusların yüksek 

mücadele azmi ve hukuk mücadelesi ile oluşmuştur.   

Saygılarımla… 

Av. Muharrem BALCI 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı 

 


