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Konu: TBMM Yeşilay Gurubu  

İstanbul’un 1920’de işgalinde, işgal kuvvetlerinin İstanbul gençlerinin işgale karşı  

direnişlerini kırmak maksadıyla gemilerle getirdikleri binlerce kasa alkollü içkiyi 

bedava dağıtmaları üzerine, dönemin farklı siyasi düşünceden hamiyetli insanlarının 

bir araya gelerek Hilal-i Ahdar ismiyle kurdukları Cemiyetimiz , 1934 yılında 

Atatürk’ün Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü’nün de Başbakan olduğu hükümet 

döneminde “Kamuya Yararlı Cemiyet” statüsü kazanmıştır.  

5 Mart 1920’de halkı ve gençleri işgal güçlerine ve alkolün zararlarına karşı korumak 

için çalışmalarına başlayan Yeşilay, daha sonra sigara, kumar, fuhuş, uyuşturucu ve 

son dönemlerde de ekran. Teknoloji ve sosyal paylaşım bağımlılıklarını da çalışma 

alanına katmıştır.  

Yeşilay, kuruluş amacındaki bağımlılık tehlikesinin hala halkımızı tehdit ettiğinin ve 

tehdit ortadan kalkmadan tam anlamıyla bağımsızlığın kazanılamayacağının, sağlıklı 

gelecek için sağlıklı nesillerin gerektiğinin farkındadır. Halkımızın en az işgal 

askerleri kadar tehlikeli bu zararlı maddelere karşı bağımsızlığını korumasında tam 

bağımsız ve özgür bir Türkiye olarak mücadelemiz devam etmektedir. Bu 

mücadelemizin nihai amacına ulaşması da ancak topyekûn bir iradenin teşekkül 

etmesi ile mümkün olabilecektir.  

Her türlü mücadelenin mutlaka bir hukuk zemininde yürütülmesi siz yasa yapıcı 

değerli Milletvekillerinin de takdirindedir. Geçmişte Anayasa’nın 58. Maddesinin 

yasalaşmasında katkısı olan Yeşilay’ımız, zamanla oluşturulan yeni bağımlılık türleri 

karşısında bir hukuk bilinci ile birlikte çeşitli yasal düzenlemelere de ihtiyaç 

olduğuna inanmaktadır.    

TBMM, hür bir irade ve seçimler yoluyla halk iradesinin bir yansıması o larak 

oluşturulmaktadır. Ancak Meclisimizin oluşması ve  halkımızın iradesini özgürce 

kullanabilmesi için, herhangi bir zararlı madde ile zihinleri bulandırılmamış, 

iradeleri bağımlılıklarla zincirlenmemiş olması gerekmektedir. 

Yeni çalışma dönemine girmiş olan Meclisimiz, bu sefer her zamankinden büyük ve 

önemli görevler üstlenmiştir. Sivil ve yeni bir anayasanın hazırlanması için  yoğun 

çaba gösterecek olan Meclisimizde, siz değerli M illetvekilimizin anayasa çalışmaları 

ile birlikte Meclisin bütün çalışmalarında da Yeşilay’ın duyarlılıkları ile birlikte 

hareket etmesi en büyük temennimizdir.  

Değerli Vekilimiz, 

Bağımlılıklarla mücadelede gücünü ve misyonunu halktan alan değerli 

Milletvekillerinin bu mücadeleye katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Ulus 



iradesinin tecelli yeri olan TBMM’nin bir asra yakın deneyimi ve kazandığı teveccüh 

nedeniyle “Yeşilay’ın sizlere ihtiyacı olduğu” gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret 

ettiği gibi, “Türkiye’nin de Yeşilay’a ihtiyacı vardır.”  

TBMM’nin 24. Yasama Dönemi’nde siz değerli Milletvekillerimizle TBMM’de bir 

Yeşilay Dostluk Grubu çalışması ile halkımızın takdirini kazanacak ve geleceğimize 

sağlıklı nesiller kazandıracak çalışmalarda birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bu 

arzumuzun sizin tarafınızdan da kabul edilmesi halinde birlikte çalışma isteğinizin e-

posta yoluyla iletilmesini beklemekteyiz.  

Bu vesile ile 24. Yasama yılının milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını, değerli 

çalışmalarınızla ve temsilinizle bizlere ulaştırdığınız hizmetlerin devamını diliyoruz.  
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