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ZÜMRÜDÜANKA 
ÖDÜLLERİ  
Sahiplerini Buldu

Bir asra yakın zamandır ba-
ğımlılıklarla mücadele eden 
Yeşilay, bağımlılıklardan uzak, 

sağlıklı bir yaşamı misyon edinen, 
söz ve eylemleriyle bu mücadeleye 
destek veren kişi, kurum ve kuruluş-
ları Zümrüdüanka Ödülü ile ödüllen-
dirdi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
ödül töreni, Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
3 Mart’ta Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda gerçekleşti.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın 
yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Be-
rat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Va-
sip Şahin, İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Kadir Topbaş ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Zümrüdüanka Ödül Töreni’nde kül-
tür sanat dünyasından spora, aka-
demiden siyasete, medyadan sosyal 
sorumluluk projeleri alanına kadar 
toplam 8 kategoride kişi ve kuruma 

“En Yeşilaycı” unvanıyla ödülleri tak-
dim edildi.

Erdoğan: “Mücadeleyi hep birlikte 
yürütmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan törende yaptığı konuşmada, 
artık geleneksel hale gelen, geçen 
yıldan itibaren de ülke sınırlarını 

aşıp uluslararası bir boyut kazanan 
bu ödüllerin insanların bilinçlenme-
sine katkı sağladığını söyledi. Ödüle 
layık görülen sporcuları, sanatçıları, 
medya mensuplarını, akademisyen-
leri, kurum ve firmaları tebrik eden 
Erdoğan, Yeşilay Zümrüdüanka 
Ödülü’nün, diğer ödüllerden farklı 
olarak sahibine çok ciddi sorumlu-
luklar da yüklediğini, “En Yeşilaycı” 
payesini taşımanın, böyle bir şerefe 
nail olmanın kolay bir iş olmadığını 
dile getirdi. Bu ödülün, başarının, 
emeğin, özverinin, takdirin yanında, 
uzun soluklu bir görev mesuliyeti 
demek olduğunu ifade eden Erdo-
ğan, her bir ödül sahibinin iş ve özel 
hayatında bundan sonra çok daha 
dikkatli bir şekilde hareket edeceği-
ne inandığını söyledi.

Bu ödül organizasyonunu, her yıl 
başarıyla tertip eden başta Yeşilay 
Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ol-
mak üzere herkesi gönülden tebrik 
ettiğini belirten Erdoğan, ayrıca her 
yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutla-
nan Yeşilay Haftası’nın hayırlara ve-
sile olmasını diledi.

Yeşilay tarafından “bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşam”ı misyon edinen, söz 
ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara verilen 

ve bu yıl 4.’sü düzenlenen Zümrüdüanka Ödülleri 3 Mart’ta Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 1920 
yılından bu yana 
bağımlılıklar ve 
zararlı alışkanlıklarla 
mücadele eden 
Yeşilay’ın 97. 
yaşını kutlayarak, 
ebediyete 
irtihal eden tüm 
hizmetkârlarını da 
rahmetle andı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1920 yı-
lından bu yana bağımlılıklar ve za-
rarlı alışkanlıklarla mücadele eden 
Yeşilay’ın 97. yaşını kutlayarak, 
ebediyete irtihal eden tüm hizmet-
kârlarını da rahmetle andı. Yaklaşık 
bir asırlık tecrübeyle yoluna devam 
eden Yeşilay’a, üstlendiği görevler-
den başarılar dileyen Erdoğan, Ordi-
naryus Prof. Dr. Mazhar Osman’dan 
Eşref Edib’e, Şeyhülislam İbrahim 
Haydari Efendi’den Prof. Dr. Ayhan 
Songar’a kadar, Yeşilay’ın gönüller-
de taht kurmasını sağlayan herkesi 
şükranla yâd ettiğini belirtti.

Yeşilay’ın sadece ülke sınırları içinde 
faaliyet göstermediğini hatırlatan 
Erdoğan, Türkiye’nin marka kurulu-
şu olarak dünyanın farklı yerlerinde 
Yeşilay derneklerinin kurulmasına, 
kapasitelerinin arttırılmasına reh-
berlik ettiğini söyledi. Yeşilay’ın bir-
çok ülkede alkol, tütün, uyuşturucu 

madde, kumar gibi zararlı alışkanlık-
larla ve teknoloji bağımlılığıyla mü-
cadelenin adeta bayraktarlığını yap-
tığını belirten Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 

“Risk gruplarını belirleyerek, farklı 
araçları devreye alan Yeşilay ço-
cuklara ve gençlere öncelik vere-
rek çalışmalarını sürdürüyor. 97 
yıl önce din adamları, tabipler ve 
eğitimcilerden oluşan bir avuç gö-
nül insanını Hilal-i Ahdar Cemiyeti 
altında bir araya getiren kaygılara 
bugün yenileri eklenmiştir. Özellikle 
dünden bugüne tüm emeği geçen, 
başkanlarından yöneticilerine ka-
dar herkese tekrar tebriklerimi ifa-
de etmek isterim. Bütün bu tehdit 
ve tehlikelerin vehameti karşısında 
onlar dik durdular. Zor şartlar oldu 
ama mücadeleden yılmadılar. Bu 
mücadeleyi sürdürdüler. İnanıyo-
rum ki bundan sonra da mevcut yö-

neticiler aynı şekilde bu mücadeleyi 
sürdürecekler ve böylece bu müca-
deleden ben başarıyla çıkacağımıza 
inanıyorum.”

Erdoğan: “Herkesi bağımlılıkla 
mücadele için söz vermeye davet 
ediyorum”

Savaşların sadece cephede olmadı-
ğını dile getiren Erdoğan, “Asıl savaş, 
manevi toplumsal alanda verilendir. 
Zira milleti çözen, devleti çökerten 
asıl saha burasıdır, maneviyat ala-
nıdır, medeniyet alanıdır, kültür 
alanıdır. Bu değerleri kaybederseniz 
çökersiniz. İçtimai yapısı bozulan, 
değerler hiyerarşisi alt üst olan, uğ-
runa mücadele edecek hiçbir kutsa-
lı kalmayan bir milleti, bir kez değil 
her zaman mağlup edersiniz” dedi. 
Yerli ve milli bir gençlik için herkesin 
gayret göstermesinin şart olduğunu 
söyleyen Erdoğan; “Bizler bağımlı-
lıkla mücadelede kararlığın sözünü 
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veriyoruz ve herkesi de söz verme-
ye davet ediyoruz” şeklinde çağrıda 
bulundu.

“Bağımlılıklarla mücadele için ver-
diğimiz sözü tutuyoruz”

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. 
Mücahit Öztürk, törende yaptığı 
konuşmada, “Gençliğimizi, gelece-
ğimizi bağımlılık gibi bir tehlikeden 
korumak için geçmişin birikimi ve 
deneyimlerinden faydalanarak yo-
lumuzu çiziyoruz. Çalışmalarımızı 
toplumun en kılcal damarlarından 
uluslararası arenaya kadar ulaş-
tırmak için çabalıyoruz. Aslında 
bir söz veriyoruz; bağımlılıklardan 
uzak, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu, 
bilgili, kendinden emin bir toplum 
için söz veriyoruz” dedi.

Desteklerinden ötürü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşek-
kür eden Öztürk, yaşam tarzlarıyla 
topluma örnek olarak Zümrüdüan-
ka Ödülüne layık görülen “En Yeşi-
laycı” kişi ve kurumları da kutladı.

Bu yılki Yeşilay Haftası’nda yüzbin-
lerce Yeşilay gönüllüsü ile meydan-

larda olacaklarını ve bağımlılıklar-
dan uzak durmak ve sağlıklı yaşam 
için “SEN DE SÖZ VER” diyeceklerini 
söyleyen Öztürk konuşmasına şöy-
le devam etti; “1920 yılının zorlu 
zamanlarında, gelecekteki tehli-
keyi öngören vatanseverlerimizin 
bağımlılıkla mücadele etmek için 
kurduğu Yeşilayımız artık 97 ya-
şında! Bir asra yaklaşıyoruz. Dün-
yanın bağımlılıklar konusunda en 
eski ve tek sivil toplum kuruluşuyuz. 
Yeşilayımızın 97. yaşını kutladığı-
mız bu haftada Yeşilay’a bugüne 
kadar emek vermiş, ahirete irtihal 
eden tüm büyüklerimizi rahmet ve 
minnetle anıyor, hayatta olanlara 
da şükranla hayırlı uzun ömürler 
diliyorum. Siz Yeşilay dostlarımıza 
da bu vesileyle desteklerden ötürü 
yürek dolusu teşekkür ediyorum. 
Zümrüdüanka Ödülüne layık görü-
len tüm isim ve kurumlarımızı da 
ayrıca tebrik ediyorum. Bağımlı-
lıklarla mücadelemize destek olan 
tüm Yeşilaycılarla yarınlara daha 
kararlı ve umutla bakıyoruz” şeklin-
de konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende; akademi dalında Prof. Dr. 
Kültegin Ögel’e, sanat dalında İsmail 
Acar’a, siyaset dalında Başbakan Bi-
nali Yıldırım’a, medya dalında Ertem 
Şener’e, spor dalında Şahika Ercü-
men’e, sosyal sorumluluk dalında 
Koleksiyon Mobilya’ya ve Habertürk 
Gazetesi’ne ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Mücadele Ödülü ise 
Amerikalı Profesör George De Le-
on’a verilirken, yaşadıkları yerde si-
garaya karşı topyekûn örnek bir mü-
cadele yürüten Bitlis-Hizan’ın Çayır 
Köyü, Kastamonu – Taşköprü’ye 
bağlı Ortaöz Köyü, Şanlıurfa’ya bağlı 
Akçamescit Mahallesi özel ödüle la-
yık görüldü.

ZÜMRÜDÜANKA ÖDÜLÜ 
KAZANLAR

Akademi / Prof. Dr. Kültegin Ögel

Bağımlılık üzerine hem akademis-
yen, hem dernek yöneticisi hem de 
uzmanlık alanı gereği mücadelele-
riyle de tanınan Ögel, motivasyonel 
görüşme tekniği ve farkındalık tera-



111

İDARECİNİN SESİ / MART / NİSAN

pisi üzerine de çalışmaktadır. Kısa 
adıyla SAMBA olan Sigara, Alkol ve 
Madde Bağımlılığı Tedavi progra-
mının kurucusu ve Yeşilay’ın alkol 
ve uyuşturucu madde bağımlılarına 
ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal 
destek verdiği YEDAM’ın danışma-
nıdır.

Sanat / İsmail Acar

Türk çağdaş sanatının öncü isimle-
rinden ressam, enstelasyon ve il-
lüstrasyoncu. Ulusal ve uluslararası 
arenada yaptığı çalışmalarla tanı-
nan sanatçı, 35 kişisel sergi, 40’tan 
fazla da karma sergide yer aldı. 
Uzun yıllardır, yaptığı tüm sergiler-
den elde edilen gelirlerin bir kısmını 
sosyal sorumluluk projelerine akta-
rıyor. Yeşilay başta olmak üzere, Tür-
kiye’de ve yurtdışında faaliyet gös-
teren birçok vakıf ve sosyal yardım 
kuruluşlarına destek veriyor.

Siyaset / Başbakan Binali Yıldırım

Uyuşturucuyla topyekûn mücadele 
için, Başbakanlık altında kurulan, 
Yeşilay’ın da tek sivil toplum kuru-
luşu olarak yer aldığı Uyuşturucu ile 
Mücadele Yüksek Kurulunun eylem-
leri kapsamında; önleme, koruma, 
tedavi ve operasyon çalışmalarını 
yakından takip etmiştir. Bu alanda 
Türkiye’de büyük bir yol kat edil-
mesini sağlayan Yıldırım, çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarının başkanlığını 
da yürütüyor.

Medya / Ertem Şener

Sosyal sorumluluk ve insani yardım 
projelerinde yer alan Şener çocuk-
ların spora yönlendirilmesi çalışma-
larına destek veriyor. Dünyanın en 
iyi futbol kulüplerinden biri olan Ar-
senal Futbol Kulübü’nün Türkiye’de 
okulunu açan Şener, bu okulla Türki-
ye’de doğru futbol eğitimi açısından 

çocuk-futbol-sağlık ilişkisini güçlen-
dirilmesine katkı sağladı. Yeşilay’a 
olan destekleri etkinliklerinin yanı 
sıra hem medyada hem de sosyal 
medyada güçlü bir şekilde devam 
ediyor.

Uluslararası Mücadele Ödülü / 
Prof. George De Leon

Newyork Üniversitesi Tıp Fakülte-
sinde Psikiyatri Ana Bilim Dalında 
Klinik Psikolog olarak görev yapı-
yor. Madde bağımlığı tedavisinde 
terapötik topluluk modelinin ku-
rucusu ve geliştiricisidir. Terapötik 
Topluluk bağımlıların toplumdan 
kopmadan, sosyal hayata dâhil ola-
rak ve yaşam becerilerini kazanarak 
rehabilite olmasını sağlayan bir yak-
laşım modelidir. De Leon, bugüne 
kadar yüzlerce psikiyatrist, psikolog, 
hemşire, sosyal görevli ve diğer sağ-
lık uzmanlarına terapötik topluluk 
tedavisi hakkında eğitim verdi. Te-
rapötik Topluluk kitabının yazarı da 
olan De Leon, bu model hakkında 
birçok bilimsel makale yayınladı. 
Bu uygulama uluslararası arenada 
önemli bir rehabilitasyon modeli 
olarak kabul görmüş ve pek çok ül-
kede bağımlılık tedavisinde uygula-
maya alınmıştır.

Spor / Şahika Ercümen

Milli serbest dalışçı ve sualtı ho-
keyi oyuncusu olan Ercümen aynı 
zamanda dünya serbest dalış re-
kortmenidir. Sağlıklı yaşam, doğru 
beslenme ve diyet üzerine eğitim-
ler de veren Ercümen, profesyonel 
serbest dalgıç olmanın yanı sıra 
serbest dalış eğitmenliği, motivas-
yon ve başarı konuşmacılığı ve TV 
program sunuculuğu yapıyor. Yeşi-
lay’ın tüm faaliyetlerinde yer alarak, 
destek vermiştir. Ayrıca Yeşilay için 
özel dalış yapan Ercümen, güçlü bir 
Yeşilay gönüllüsüdür.

Sosyal sorumluluk / Koleksiyon 
Mobilya

Koleksiyon Mobilya, sosyal sorum-
luluk gereği birçok dernek, okul ve 
yurdun ihtiyaçlarını karşılayarak 
destek olmaya çalışan bir firmadır. 
Yeşilay’ın bağımlılar ve ailelerine 
rehabilitasyon desteği için açmış 
olduğu YEDAM’ın Cerrahpaşa ve 
Urfa/Eyyübiye merkezlerinin mobil-
ya destekçisi oldu.

ÖZEL ÖDÜL

Çayır Köyü / Bitlis-Hizan, Ortaöz 
Köyü / Taşköprü-Kastamonu, 
Akçamescit Mahallesi /Merkez-
Şanlıurfa

Ülkemizin 3 farklı ilinden, biri ma-
halle olmuş 3 köyümüz yaşadıkları 
yerde sigaraya karşı önemli adımlar 
atmıştır. Kastamonu, Taşköprü’ye 
bağlı Ortaöz Köyü’nde 8 yıldır sigara 
içilmemektedir. Türkiye’nin en titiz 
köylerinden biri olarak bilinen Bitlis, 
Hizan’a bağlı Çayır köyünde ise köy 
ahalisi sigara içmemekte, dışarıdan 
gelenlerin de köyde sigara içmesine 
müsaade etmemektedir. Duman-
sız köy olarak da bilinen Şanlıurfa 
Merkez’e bağlı Akçamescit mahal-
lesinde de sigara içilmesine izin ve-
rilmemektedir. Bu köylerimizde si-
garayı bırakmaya yönelik çalışmalar 
yapılmaya devam etmekte, sigara 
içen damat adayına da kız verilme-
mektedir.

Habertürk Gazetesi

Habertürk Gazetesi 4 Şubat’ta Ye-
şilay’ın sigara ihlallerinin tek tuşla 
bildirildiği Yeşil Dedektör uygula-
masını, “Yeşilay Butonu” başlığıyla 
manşete taşımış, bu uygulamanın 
tanıtımına büyük ölçüde sahip çı-
karak, sorumlu medyacılığa örnek 
olmuştur.
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Türk idari Araştırmalar Vakfı-
nın 23. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Şubat ayında Sa-

karya Mahallesi Hacı Ayvaz No:9 
Altındağ ANKARA adresindeki Vakıf 
Hizmet Binası Toplantı Salonunda 
yapıldı. 

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı/Vali 
Muhterem İNCE, Türk İdareciler 
Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan 
BEDÜK, müsteşar yardımcıları ve 
birim amirlerinin katılımı ile yapılan 
toplantının Divan Başkanlığını Saffet 
Arıkan BEDÜK üstlendi.

Vakfın Faaliyet Raporu Genel Kurula 
sunuldu. 2016 yılında 4 kitap olmak 
üzere, 2013 yılından bu yana 22 ki-
tap yayımlandığı ifade edildi. Vakfın 
çalışmalarını artırarak devam etme-

si, Bakanlığımız görev alanı ve mülki 
idare ile ilgili konularda yeni proje-
lere başlanması konusunda görüş 
birliği oluştu.

Vakıf Tüzüğü Gereğince Müste-
şar/Vali Muhterem İNCE Vakıf 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. Bir yıl süre 
ile görev yapmak üzere yönetim 
kuruluna üye olarak İlker GÜN-
DÜZÖZ, Fahri MERAL, Ekrem CA-
NALP ve Ahmet AVŞAR seçilmiştir. 
AREM Başkanı Selim ÇAPAR ise 
Vakfın Genel Sekreteri olarak gö-
rev üstlenmektedir. 

Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV), 
2000 yılında stratejik bir düşünce 
kuruluşu olarak, genelde kamu yö-
netimi alanında, özelde mülki idare 

alanında çalışmalar yapmak ve ya-
pılan çalışmaları desteklemek ama-
cıyla kurulmuştur.

TİAV İçişleri Bakanlığı bünyesi için-
de kurulmuştur. Vakıf Şeref Başka-
nı İçişleri Bakanı'dır. Vakıf yönetim 
kurulu başkanı İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı'dır. Bakanlık birim amir-
leri yanı sıra, Türk İdareciler Der-
neği Genel başkanı gibi üyelerin 
yer aldığı mütevelli heyeti her yıl 
dört yönetim kurulu üyesini seç-
mektedir. 

AREM ile yakın işbirliği içinde çalı-
şan bir vakıftır. Vakıf genel sekreter-
liğini AREM Başkanı üstlenmektedir. 
Vakıf, kamu yönetimi konularında 
son dönemde ciddi bir yayın atağı-
na geçmiştir. 

TİAV’ın 23. Olağan 
Genel Kurul 
Toplantısı Yapıldı
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Ziyarette daha ziyade YAMLI ile 
Vilayetler Evinin daha iyi işleyiş 
ve hizmet verebilir durumda ola-

bilmesine yönelik istişarelerde 
bulunuldu. Meslektaşlarımızın ve 
üyelerimizin kardeş kuruluştan ya-

rarlanmalarına yönelik daha kap-
samlı neler yapılabilirin düşüncesi 
paylaşıldı. 

Vilayetler Evinden 
Derneğimize Ziyaret

4632 sayılı Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu ile 6740 sayılı Birey-

sel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun gereğince 
çalışanların işverenleri tarafından 
herhangi bir işlem yapmalarına 
gerek kalmadan otomatik olarak 

emeklilik planlarına dâhil edilme-
sine ilişkin iş ve işlemlerin yürütül-
mesi amacıyla Strateji Geliştirme 
Başkanı Selim ÇAPAR başkanlığın-
da Müsteşarlık Makamı onayı ile 
oluşturulan Komisyonca yapılan 
toplantılar neticesinde fon işletim 
gideri, ek faydalar ve hizmet kali-
tesine göre en uygun teklifi verdiği 

değerlendirilen Vakıf Emeklilik A.Ş. 
ile mutabakata varılmıştır. Böylece 
İçişleri Bakanlığı merkez birimleri 
ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 
personelini kapsayan “BES Otoma-
tik Katılım Sözleşmesi” 24.03.2017 
tarihinde Vakıf Emeklilik A.Ş. ile im-
zalanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sigortası 
Otomatik Katılım 
Sözleşmesi İmzalandı

VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ MESLEKTAŞIMIZ HİLMİ YAMLI 
VE İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİ DERNEĞİ BAŞKANI SATILMIŞ GÜRBÜZ DERNEK 
GENEL BAŞKANI E.VALİ SAFFET ARIKAN BEDÜK’Ü MAKAMINDA ZİYARET 
ETTİLER (24 MART 2017)


