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Bağımlılık, bireysel bir sorun olmaktan çıkarak, tüm dünyada yaygınlaşan toplumsal bir sorun 

haline gelmiştir. Dünyada her yıl 6 milyon kişi sigaraya, 3,3 milyon kişi alkole bağlı 

nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Uyuşturucu kullanımından kaynaklı ölümlerin 

sayısı ise yılda 200.000 civarındadır.  

Son yıllarda özellikle teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni olanaklar ve yaşam biçimlerindeki 

değişimlerle birlikte çevrimiçi oyun, kumar, cinsellik, alışveriş ve yeme içme bağımlılığı gibi 

davranışsal bağımlılıklar da insan hayatını olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.  

Bizler 30 ayrı ülkeden Yeşilay temsilcileri olarak 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da bir 

araya gelerek bağımlılıklarla mücadele vizyonunu tüm dünyaya taşımak için Uluslararası 

Yeşilay Federasyonu çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Bu mücadelede Türk Yeşilayı’nın bir 

asırlık tecrübesinin tüm ülkeler için rol model olacağına inanıyoruz.   

Bağımlılıklarla mücadelede hiçbir sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ayrımcılığı 

gözetmeksizin üye ülkeler arasındaki karşılıklı anlayışı, kardeşliği, dostluğu, işbirliğini ve 

kalıcı barışı ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemek üzere insan onurunu ve saygınlığını esas 

alarak yola çıktık.  

Kuruluşunu Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Yeşilay Federasyonu uluslararası 

hukuka, insan haklarına, temel evrensel normlara bağlı olarak çalışan, bünyesinde dünyanın 

tüm bölgelerinden üye Yeşilayları barındıran ve üyeleri arasında demokratik işleyişi esas alan 

uluslararası bir halk sağlığı platformudur.  

Federasyon ve üye Yeşilaylar bağımlılıkla mücadele vizyonuyla bağlı oldukları ülkelerin kamu 

kurum ve kuruluşlarıyla, uluslararası teşkilatlarla, T.C. misyonlarıyla ve farklı toplumsal 

kesimlerle aktif işbirlikleri geliştireceklerdir. Üye ülkelerde yapılacak olan çalışmaların 

uygulanacak olan projelerin ve önceliklerin belirlenmesinde ve üye ülkelerdeki bağımlılıkla 

mücadele kapasitesinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak olan Federasyon, üye 



 
ülkelerin ve uluslararası kuruluşlarda ve mecralarda politika geliştirme süreçlerinde daha aktif 

rol alması için de çalışmalar gerçekleştirecektir. 

Uluslararası Yeşilay Federasyonu ve üye kuruluşları olarak bağımlılıklarla mücadelede 

bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak önleme, rehabilitasyon, savunuculuk ve 

koordinasyon temelli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Uygulanacak olan programlar çok yönlü 

bir yaklaşımla hazırlanacak ve tüm üyelerin yereldeki sorunlarına yine yerel değerleri ve 

kültürel özellikleri dikkate alarak çözüm arayışları geliştireceğiz. Bu bağlamda üye ülkelerde 

potansiyel genç nesillerin bağımlılıklardan korunması ve buna yönelik politikalar geliştirmek 

Federasyonun öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu duygu ve amaçlarla 30 ülkede kurmuş 

olduğumuz Yeşilayların ve Uluslararası Yeşilay Federasyonunun tüm ülkeler ve insanlık için 

faydalı hizmetler üretmesini diliyor; Uluslararası Yeşilay Federasyonunun bağımlılıklarla 

mücadelede tüm devletlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine 

hazır olduğunu bir kere daha deklare ediyoruz.  

Ülkeler 

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin (Sincan 

Uygur Özerk Bölgesi), Endonezya, Fildişi Sahili, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kenya, Kıbrıs 

(KKTC), Kongo, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, Nijer, Nijerya, Pakistan, 

Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Uganda, Yemen 


