
ALKOLSÜZ HAYAT PROJESİ HAYATA GEÇİRİLMELİDİR!* 

Ülkemizde güzel gelişmeler oluyor dostlar. Ve daha güzellikler yaşayacağımızı 

müjdeleyebiliriz. Sizlerin de takip ettiği gibi, sigara tüketiminde son bir yıl içinde 

asgari %10 oranında azalma kaydedilmiştir. Bu sevindirici gelişmenin ardından 

benzer oranların alkol tüketiminde de gerçekleşmesini beklemek herkesin hakkıdır. 

Her gün izlemekte olduğumuz faciaların tekrarının önlenmesi, Dünya Sağlık Örgü-

tü Avrupa Ofisinin Avrupa ülkelerinde alkol tüketiminin %25 oranında azaltılması 

hedefinin ve sonuçlarının yakalanabilmesi için, dumansız hava sahası gibi “alkol-

süz hayat” projesinin hayata geçirilmesi kaçınılmazdır. Ancak alkol reklamının 

yazılı basında yasaklanması, alkol satış yerlerinde tabelaların kaldırılması taleple-

rimiz hala karşılık bulmamıştır. Alkole daha ne kadar kurban vereceğimizi, zehir 

tacirlerine daha ne kadar taviz ve para aktaracağımızı kestirmek gerçekten zor. 

Şimdilik, kamu yönetiminin felaketlerden para kazanma arzusuna gem vurması ha-

linde beklentinin karşılanabileceği yönündeki talebemizi burada yinelemiş olalım. 

Bir diğer gelişme de Yeşilay’ın hukuk mücadelesindeki yönelişlerdir. Daha önce 

söz verdiğimiz gibi, Anayasa’nın 58. Maddesi ve bağlı diğer yasal mevzuata ve 

hukuka aykırılığından yola çıkarak, yasal kumar olarak bilinen şans oyunlarının 

marka isimlerinin ve alkol markalarının okullara isim olarak verilmesine karşı bu 

okulların bulunduğu il Valiliklerine ve Milli Eğitim Bakanlığına karşı davaları sıra-

sıyla açmaya başladık. Bu haklı mücadelede halkımızın, öğrencilerimizin güçlü 

desteklerini yanımızda hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Mutluluğumuzun göstergelerini, son günlerde gençlerimizin Yeşilay’ın faaliyetleri-

ne ve uğraş alanlarına ayırdıkları ilgide görmek mümkün. Bir gurup ilköğretim öğ-

rencisinin okulların isimlerindeki kumar markalarının silinmesi yönünde Sayın 

Cumhurbaşkanına, Sayın Başbakan’a, Meclis Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlı-

ğına ve diğer ilgililere yazdıkları mektuplardan bu ilgiyi görebiliyoruz.  

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilay arasında yürürlüğe giren Protokol ge-

reği okullarımızın seminer taleplerinde artışlar, Yeşilay eğitim/seminer çalışmaları-

na üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin değerli katkıları da bir diğer göster-

ge olarak işaretlenmelidir. Bu kapsamda İstanbul’da görevli tüm rehber öğretmen-

ler Yeşilay’ın bölgelerde yaptığı ve 10 hafta sürecek bağımlılık konulu seminerle-

rine katılmakta ve katılım sertifikaları verilmektedir. 

Bir başka sevindirici gelişme de Yükseköğretim Gençliği ile Yeşilay arasındaki 

işbirliğidir. Bilindiği gibi YÖK bünyesinde oluşturulan Ulusal Öğrenci Konseyi ile 

başkanlık düzeyinde işbirliği yapılarak, “Dumansız Kampüs” projesinde tüm üni-

versitelerde oluşturulmuş ve oluşturulacak Yeşilay Kulüpleri’nin ve sosyal sorum-

luluk kapsamında Yeşilay’ın amaçlarına benzer çalışmalar yapan kulüplerin faali-

yetleri desteklenmektedir.  
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Ulusal Öğrenci Konseyi ile işbirliğini müteakip Üniversitelerde Yeşilay Yöneticile-

ri ve görevlileri tarafından konferans ve seminerler verilmekte, sunumlar sonrasın-

da öğrencilerin yoğun bir şekilde “Yeşilay Gönüllüsü” oldukları ve “Gönüllülük 

Formu doldurdukları gözlemlenmektedir.  

Değerli Yeşilay dostları, 

Cemiyetimizin “felaketten önce” sloganı ile dile getirdiği bu yoğun faaliyet prog-

ramında doğru yolda olduğumuzu, ilk ve orta öğretim çocuklarımız ile üniversite 

gençliğinin, öğretim üyelerinin ve sağlık alanında çalışan akademisyenlerimizin 

yoğun ilgisi ve gönüllülük bağı ile çalışmalara katılım sağlamasıyla bir kere daha 

test etmiş bulunmaktayız. Keza ilköğretim öğrencilerinin devlet yöneticilerini 

uyarmaya çalışmaları, yerel yöneticilerimizin şube ve temsilciliklerimizin okulla-

rımızla müşterek gerçekleştirdikleri etkinliklere katılmaları, destek vermeleri de 

sizler nezdinde test edildiğimizin başka bir göstergesidir.  

Hiçbir başarı kendiliğinden değildir, bir plan ve program çerçevesinde gerçekleşti-

rilebilir. Hiçbir başarı da kendinden menkul değildir. Özellikle son birkaç ay içinde 

sizlerin maddi ve manevi yoğun destekleri Yeşilay görevlilerini ve çalışanlarını 

teşvik etmekte, bağımlıkların azaltılması yönündeki umutlarımızı tazelemektedir. 

Umutlarımızın canlı kalması, emeklerimizin meyveye durması dileklerimle, esen 

kalınız. 

Saygılarımla… 

 

Av. Muharrem BALCI 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı 

 


