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Sevgili Yeşilay Dostları,

Bundan bir asır kadar önce, memleketimizin ve milletimizin zor günlerinde, neslin bekasını ve milletin istikbalini dert 
edinmiş “ilim” ve “irfan” sahiplerinin el ele vererek kurduğu “Türkiye Yeşilay Cemiyeti”, bugün ülke sathına yayılmış 
gönüllüleri ve teşkilatı ile, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda insanlarımızı her türlü zararlı alışkanlık ve  
bağımlılıktan korumak, gençlik ve toplumumuzu daha sağlıklı ve üretken hale getirmek için gayretlerini ve mücade
lesini sürdürmektedir.

Yüzyıla yakın süredir Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tüzüğündeki ifadeyle, “gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı 
alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek” amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu gayeyle 
toplumun her kesimiyle kucaklaşarak vicdan sahibi herkesin desteğiyle, kanun ve kuralların ötesinde bir gönüllülük 
ilişkisiyle fertlerin ve milletlerin bedenen ve ahlaken çökmesine neden olan bütün kötülüklerle mücadele etmektedir.

Hilâli Ahdar ismiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti, toplumumuz ve gençliğimizle buluşmayı ve 
kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumayı ve kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete 
imza atmış, bu yolda birçok başarılar kazanmıştır. Bizler de, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin 70. dönem yönetimi olarak, 
bu asırlık olgunluğu arkamıza alıp, değişen ve dönüşen dünyada daha aktif, daha global ve daha etkin bir anlayışı 
hayata geçirecek yeni bir sayfa açtık.

Göreve geldiğimiz ilk günlerde de söylediğimiz gibi bir yandan bir asırlık geçmişi ile ülkemizin en köklü kuruluşların
dan biri olan Yeşilayımızın kurumsal yapılandırmasını sürdürürken, bir yandan da bilgi, tecrübe ve Yeşilay kültürüne 
sahip profesyonellerle kadromuzu güçlendirdik. Bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’de ve dünyada örnek bir sivil 
toplum örgütü modeli olma yolunda büyük adımlar attık ve Yeşilay’ı mükemmeliyet merkezi haline getirmek için  
çalışmalarımızı başlattık. 

Yeşilay bağımlılıklarla mücadeleyi sadece yerel bir mücadele alanı olarak görmeyip bu alanda en geniş çerçevede 
global bir mücadeleye ihtiyaç olduğuna olan inancıyla misyonunu, vizyonunu ve marka değerini yurt dışına taşıyarak 
bağımlılıklarla mücadelede global ölçekte bir dayanışmanın parçası olmuştur. Ayrıca bağımlılık üreticisi endüstriye 
karşı ve bağımlılıklarla mücadelede farkındalığın arttırılması için kamuoyu oluşturmak, politika geliştirmek suretiyle 
ve savunuculuk ve benzeri faaliyetler ile ulusal ve uluslararası ölçekte yapılan çalışmaların merkezi olmayı başarmış, 
bunu yaparken de alanda çalışma yapan kurum ve kuruluşlarla da çok yönlü işbirlikleri geliştirmiştir.

Bağımlılığın engellenmesinin en önemli koşullarından biri de, bağımlılıkla ve bağımlılığı teşvik eden güç ve odaklarla 
bilimsel metotlarla mücadele etmektir. Bizler, bağımlılık endüstrisinin gerek illegal gerek legal olarak her gün farklı 
yollarla insanımıza ve gençlerimize ulaştığını ve daha da yoğun biçimde ulaşmayı hedeflediğini biliyoruz. Bunların 
bildik sloganlar ve metotlarla önlenmesinin giderek zorlaştığını görüyoruz. Bu sebeple gerek problemlerin ortaya çıkış 
ve yayılma yollarının, gerek bunlarla mücadele biçiminin ciddi bilimsel çalışmalara tabi tutulması; bu bilimsel verilerin 
takip edilip kamuoyu ve yetkililerle paylaşılması; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarla bağımlılık mücadelesinin 
yol ve yordamlarının irdelenmesi 70. yönetim döneminin en önemli faaliyetleri arasında yer almıştır.

Toplumsal hayatımızın ve sağlıklı aile yapımızın akıl ve beden sağlığı yerinde nesiller eliyle yarınlara taşınması için, 
gündelik felsefî ve siyasî tartışmaların ötesinde bir anlayış ve azmi benimsedik. Çağımızın değerleri olarak ön plana 
çıkan birtakım olumsuz anlayışların, özgürlük tarif ve taleplerinin bağımlılığı yaygınlaştıran bir yoruma tabi tutulma
sına karşı çıkarak, ilk kurulduğu günkü ideal ve fikirlerle Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ni hem milletimizin hem insanlığın 
hizmetinde daha etkili ve daha aktif bir yapıya büründürmeye gayret ettik.

Yeni vizyonumuzu bizimle paylaşan, gücümüze güç katan gönüllülerimizle hem memleket sathında hem de uluslar
arası alanda Yeşilay’ın daha büyük başarılara doğru yürüdüğünü görüyorum. Değişen dünyada, klasikleşmiş bağım
lılık türleri yanında giderek daha etkin ve zararlı olma eğilimi gösteren yeni ve güncel bağımlılık alanlarının da tehdidi 
altında olan gençlerimizin bu vicdan hareketine geniş ölçüde katılarak kendi geleceklerine sahip çıktığını büyük bir 
mutlulukla gözlemliyorum. 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı olarak Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimize, Şube  
Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyelerine, profesyonel kadromuza, gönüllülerimize, Yeşilay gençliğine Yeşilay  
ideal ve hedefleri doğrultusunda canla başla çalışmalarından ötürü gönülden teşekkür ederim.

Prof. Dr. M. İhsan Karaman 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı
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TARİHÇE

“Hilali Ahdar” ismi ile 1920’de kurulan Yeşilay zamanla “Yeşil Hilal” 
ve en sonunda  “Yeşilay”  ismini alarak günümüze kadar varlığı  
sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecek olan ülkemizdeki en köklü 
ve başarılı sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanına gemiler
le getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize dağıtıp onları 
zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onur  larını 
ellerinden almak istemelerine karşı kurulmuştur. Yeşilay,  
alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin şeyhülislamı İbrahim 
Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaş
ları tarafından padişahın izniyle 1 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilali 
Ahdar” adıyla faaliyete geçmiştir. “Hilali Ahdar” ismi daha sonra 

5 Mart 1920
Yeşilay’ın Kuruluşu

1 Şubat 1925 
Yeşilay Dergisi ilk 
sayısı yayınlandı.

1934 
Yeşilay’a kamuya 
yararlı dernek 
statüsü verildi.

Ocak 1945 
Ord. Prof. Dr. 

Fahreddin Kerim 
Gökay, Yeşilay 

Başkanı seçildi.

1956 
Uluslararası Anti

Alkolizm Kongresi
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Nisan 2013
İstanbul’da Global Alkol 

Politikaları Sempozyumu 
düzenlendi.

Eylül 2013
Tüzük değişikliği 

Yapılarak Yeşilay’ın 
etki alanı genişletildi.

Eylül 2014 
İstanbul’da 

Uluslararası 
Uyuşturucu 
Politikaları 

ve Halk Sağlığı 
Sempozyumu 

düzenlendi.

Kasım 2012
Prof. Dr. M. İhsan Karaman 
başkanlığında 70. dönem 
yönetimi göreve başladı.

Ocak  2014
TBM (Türkiye 

Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim 

Programı) başlatıldı.

“Yeşil Hilal” ve “Yeşilay” olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk’ün 
cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün başbakanlığında Bakanlar Kurulu 
kararıyla Yeşilay’a ‘”kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın da çalış
ma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar ve 
yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele alanına dahil 
olmuştur.

Günümüzde; Yeşilay’ın kurulduğu hafta olan 17 Mart tarihleri ülke
mizde Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır.





YEŞİLAY 
KURUMSAL 
KİMLİĞİ
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Misyon
Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlık
lardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek ve bilimsel metotlar kullanarak tütün, alkol, 
uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadele eden; önleyici ve rehabilite edici halk 
sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyon
2020 yılında, kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücadelede Türkiye’yi örnek ve lider bir 
ülke yapan ve misyonunu yurt dışına taşıyan bir Yeşilay.

Temel Değer ve İlkeler
İNSAN ONURU İÇİN BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELE
Yeşilay’ın amacı,bağımlılığa neden olan risk faktörlerine karşı insan sağlığının korunması ve insan onuruna 
saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Yeşilay tüm çalışmalarında insanlar arasında karşılıklı anlayışı, kardeşliği, 
dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Yeşilay, her nerede olursa olsun bağımlılıklardan kaynaklanan 
insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder.

AYRIM GÖZETMEMEK
Yeşilay hizmetlerinde milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. Bağımlılıklardan kay
naklanan sorunları ihtiyaçlara öncelik vererek kapasitesi nispetinde en etkin tedbirlerle dindirmeye odaklanır.

BAĞIMSIZLIK
Yeşilay bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Yeşilay, insani faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı 
olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleş
melere ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabidir. Bu çerçevede, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası 
sözleşmeler yapma ve bunlara uygun hareket etme özerkliğine sahiptir.

HAYIR KURUMU NİTELİĞİ
Yeşilay, hizmetlerinde hiçbir şekilde kişisel ve kurumsal çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kuruluşudur.

HALK SAĞLIĞI NİTELİĞİ
Yeşilay, başta tütün, alkol ve madde bağımlılıkları olmak üzere her türlü bağımlılık doğurucu faktör ve sürece 
karşı kurumsal kapasitesi oranında önleyici mücadele programları oluşturan; oluşmuş bağımlılıklarla ilgili 
olarak ise kamu ve sivil toplumun sahip olduğu terapi ve tedavi hizmetlerinin etkin şekilde seferberliğine 
çalışan gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

BİLİMSELLİK
Yeşilay bağımlılıklardan korunma, bağımlılıkları önleme, terapi ve tedavi aşamalarında bağımlılıklarla mü
cadele safhalarındaki davranış pekiştirme ve/veya davranış değişimi sağlama çalışmalarında kanıta dayalı 
araştırma, analiz ve müdahale yaklaşımını benimser.
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KÜRESELLİK
Bağımlılıklarla mücadele alanında başka ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip olan ve karşılıklı yardım
laşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Yeşilay, bağımlılıklarla dünya çapında mücadele 
edecek küresel bir organizasyon oluşturmayı, böyle bir organizasyonun parçası olarak meseleleri küresel 
ölçekte görmeyi, küresel ölçekte çalışmayı, küresel standartlarda işlev görmeyi, etkili ve itibar sahibi olmayı 
ilke edinir.

TOPLUMSALLIK
Yeşilay faaliyet gösterdiği her ülke toplumunun her kesiminde ve her yaşam alanında tabandan temsile, 
bireyden kamu kurumlarına dek her kademede halk sağlığı bilinci oluşturmak üzere örgütlenmeyi, toplumsal 
düzeyde katılımcı çalışmalar yürütmeyi kalıcı başarılar sağlamanın bir gereği olarak görür

İnsan Onuru
için Bağımlılıklarla

Mücadele

Ayrım
Gözetmemek

Toplum
Sağlığını
Gözetme

Bilimsellik

KüresellikSosyal
Sorumluluk

Bağımsızlık
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Kurumsal Yönetim İlkeleri
Yeşilay, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen prensiplere bağlı kalarak etik 
değerler çerçevesinde hizmet sunar.

ŞEFFAFLIK
Yeşilay, kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, 
somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar.

HESAP VEREBİLİRLİLİK
Yeşilay, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve toplumsal sorumluluk bilinciyle 
şeffaflık ve kamuoyuna açıklık ilkesini benimser.

SORUMLULUK
Yeşilay, faaliyet ve hizmetlerinin, üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerine, ulusal ve uluslararası ilgili 
mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlar.

ADALET VE EŞİTLİK
Yeşilay yönetimi tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı 
benimser.
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Cemiyete Yönelik Bilgiler
FİZİKSEL YAPI - SEPETÇİLER KASRI
Günümüzde Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılan Sepetçiler Kasrı, 1643’te Sultan İbrahim tarafından 
Bizans döneminden kalma surların üzerine inşa ettirilmiştir. Topkapı Sarayı’nın dış bahçesinde ve kıyı alan
larında yer alan yapılardan bugüne kadar gelebilen sadece Sepetçiler Kasrı’dır. İnşaatında kullanılan kırmızı 
mermerler Darıca ve Rusçuk’tan, çinileri İznik’ten, demir aksam ve çiviler de Samakoy ve Selanik’ten getiril
miştir.

Kasrın kapı kemeri üzerindeki kitabede yer alan bilgiye göre, yapıldığı dönemde Topkapı Sarayı sınırları için
de kalan Kasır, Sultan I. Mahmut (1730–1754) döneminde 1739’da yenilenmiştir. Bunun ardından XIX. yüzyıl 
ortalarında da yeni bir onarım yapılmıştır. Bu onarımlar yapının mimari üslubunu değiştirmemiştir ancak 
Kırım Savaşı sırasında çekilen bir fotoğrafta Sepetçiler Kasrı’nın bir kışlaya benzetildiği görülmektedir.

Cumhuriyet dönemi ilk yıllarında askeri ecza deposu olarak kullanılan Sepetçiler Kasrı, restorasyondan 
önce tümüyle kendi haline terk edilmiş, güvensiz bir alan haline gelmiştir. 1955 yılında sahil yolunun açılışı 
sırasında istimlâk edilme konumuna gelmişse de tarihi özelliğinden ötürü bundan vazgeçilmiştir. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 1980 yılında yapılan restorasyonlardan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nün 
Uluslararası Basın Merkezi olarak kullanılmıştır. Eminönü Hizmet Vakfı 1998 yılında kasrı restore etmiştir. 
Basın Merkezi kullanımının ardından restoran gibi farklı alanlarda hizmet veren Sepetçiler Kasrı, 2011 yılı 
Haziran ayına kadar Avrupa Kültür Başkenti proje ofisi olarak kullanılmıştır. 2011 yılından itibaren Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti’ne tahsis edilen Sepetçiler Kasrı şu anda Yeşilay Genel Merkezi olarak kullanılmaktadır.
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2014 YILINDA SEPETÇİLER KASRI 
Sepetçiler Kasrı 7.015,80 m² arsa üzerinde 4.000 m² kapalı kullanım alanına sahiptir. Binanın ısıtmasoğut
ma, elektrik, su tesisatlarının hepsi yenilenmiştir. Kapalı devre sistemi, yangın uyarı sistemleri kurulmuştur. 
Binanın en üst katından en alt katına kadar kullanılabilecek tüm alanların tadilatı gerçekleştirilmiş olup 
gerekli ekipmanla donatılmıştır.

Yeşilay 2014 Stratejik Planında Sepetçiler Kasrı tarihsel dokusu ve bütünlüğü korunarak modern ofis ve çalışma alanı kimliğine 
kavuşturulması amaçlanmıştır.

Önce Sonra

Önce Sonra
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GENEL MERKEZ GENEL KURULU

YEŞİLAY GÖNÜLLÜLERİ (30.000)

 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

YEŞİLAY ŞUBELERİ (69) YEŞİLAY TEMSİLCİLİKLERİ (79) 

 YEŞİLAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yönetim Yapısı
2013 yılında gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile Yeşilay Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yeşilay’ın Organizas
yon yapısı değişerek aşağıdaki yapılanmaya gidilmiştir. 

2013 yılı başında 23 olan şube sayısı 95’e çıkarılmıştır. 2015 yılı stratejik hedeflerimizden biri olan Şube Des
tek programı kapsamında 81 ilde ve İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 120 şube kurulması ve her şubeye bir 
ofis tahsisi ve bir personel istihdamı gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.
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İnsan Kaynağı

Yönetim Kurulu

Genel Başkan

Genel Sekreter

İcra Kurulu

DIŞ İLİŞKİLER

AR-GE VE PROJE

EĞİTİM

ETKİNLİK TEŞKİLATLANMA

Genel Müdür

Genel Sekreter 
Yardımcıları

BİLGİ İŞLEM

MALİ İŞLER

İDARİ İŞLER VE İKTİSADİ İŞLETME

KURUMSAL İLETİŞİM

SATINALMA

Genel Başkan 
Yardımcıları

Hukuk Müşaviriİç Denetim

Genel Müdür Yardımcısı 
İdari

Genel Müdür Yardımcısı 
Teknik

1 Birim Yöneticisi Vekili
7 Destek Personeli
2 Yetkili
1 Yönetici Asistanı

2 Uzman
1 Uzman Yardımcısı
1 Psikolog

1 Birim Yöneticisi
2 Uzman

1 Birim Yöneticisi
1 Uzman Yardımcısı

1 Birim Yöneticisi
1 Uzman

1 Birim Yöneticisi
1 Uzman Yardımcısı

1 Birim Yöneticisi
1 Uzman
1 Yetkili

1 Birim Yöneticisi Vekili
1 Uzman
2 Uzman Yardımcısı

1 Birim Yöneticisi Vekili
2 Uzman

1 Birim Yöneticisi
1 Uzman
1 Yetkili

TOPLAM

6 Birim Yöneticisi

3 Birim Yöneticisi Vekili

10 Uzman

5 Uzman Yardımcısı

4 Yetkili

7 Destek Personeli



17

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

2014  Faaliyet Raporu

Başlıca Faaliyetlerimiz 
1. Yeşilay çalışmalarında, kalite yönetiminde bir dünya standardı olan Mükemmeliyet Merkezi Model’ini 

esas alır. Toplumsal ihtiyaç ve beklentileri, üye, gönüllü ve paydaşlarının taleplerini bu vizyonla karşılar.

2. Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme 
faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular.

3. Yeşilay bilimsel ve akademik çalışmaları destekler. Dokümantasyon merkezi oluşturarak Yeşilay 
Yayınları aracılığı ile gazete, dergi, kitap ve bültenler yayınlar.

4. Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş 
kitlelere ulaşmayı amaçlar.

5. Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, internet ve sosyal medya ağlarını aktif bir 
mücadele alanı olarak görür ve mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılması için çalışır.

6. İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşarak 
çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturur.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bağımlılıklarla mücadele amaçlı yaygın ve örgün eğitim 
kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede 
eğitim mecralarında aktif olarak yer alır.

8. Çalışma alanına uygun uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt dışında Yeşilay benzeri kuruluşların 
kurulmasına öncülük eder.

9. Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden uluslararası çatı kuruluşların oluşumunda yer alır veya 
oluşumuna önayak olur.

10. Bağımlılıklarla mücadelede yasal mevzuatın geliştirilmesi için savunuculuk çalışmaları yaparak 
toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışır.

11. Ülke çapında faaliyet ve etkinlikler yoluyla bağımlılıklarla ilgili farkındalığı arttırmak için çalışır.

12. Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve 
uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla 
etkili işbirliği geliştirir.
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STRATEJİK
PLANLAMA
ÇALIŞMALARI
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Temel Politikalar ve Öncelikler
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kurumsallaşma çalışmaları için mükemmeliyet merkezi ve EFQM modelini benimse
miş ve bu çerçevede üç yıllık bir stratejik plan hazırlamıştır. Bu üç yıllık stratejik plan doğrultusunda Yeşilay 
için 10 temel strateji belirlenmiştir.

1. Kurumsal yapılanma 

2. Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel temelli  yaklaşımlar geliştirmek 

3. Ülke genelinde teşkilatlanma 

4. Toplumla iletişimde tüm mecraların etkin kullanımı 

5. Eğitim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması 

6. Yeşilay’ın tüm eğitim katmanlarında yaygınlaştırılması 

7. Uluslararası görünürlük

8. Savunuculuk çalışmalarının arttırılması 

9. Etkinlik yönetiminin yeniden yapılanması 

10. Paydaşlarla daha etkin işbirliği

Bu hedefler doğrultusunda yeni bir kurumsal yapı oluşturulmasına ve bu kurumsal yapı ile birlikte ülke ge
nelindeki teşkilatlanmaya hız verilmiştir. 70. yönetim döneminde 23 olan şube sayısı teşkilatlanma stratejisi 
doğrultusunda 95’e çıkarılmıştır. Etkin iletişim kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirerek mesajlarımızı 
tüm iletişim mecralarından halkımıza ulaştırılmasına ve Yeşilay bilincinin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu konu
daki son algı araştırması da toplumdaki Yeşilay bilincinin ve bilinirliğinin önceki dönemlerle karşılaştırıldığın
da ne kadar arttığını da göstermektedir.

Yeşilay’ın eskiden beri en doğal hinterlandı olan eğitim kurumlarında yeni bir yüzle ve programla yeniden 
aktif çalışmalara başlanmıştır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile bağımlılıklar ile ilgili 
bilgilendirme ve bilinçlendirme ve Yeşilay’ı tüm eğitim katmanlarında yaygınlaştırma çabamız devam etmek
tedir. 

Yine bu dönemde Yeşilay, uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla yeni bir çığır açmış ve çok sayıda ulus
lararası kuruluşla etkili işbirliğinin yanında yirmi ülkede ülke Yeşilaylarının kuruluşlarına öncülük etmiştir. 
Önümüzdeki aylarda İstanbul’da kurulması planlanan Dünya Yeşilaylar Federasyonu ile tüm ülke Yeşilayları 
için çatı bir kuruluş ve Yeşilay’ın da global bir marka yapılması planlanmaktadır.
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Ana Stratejiler
1 - KURUMSAL YAPILANMA
Kurumsal yapının güçlendirilmesine yönelik bu strateji ile kurumsallaşmaya yönelik bir yönetim metodunun 
(EFQM Mükemmellik Modeli) benimsenmesi ve bu yolla performansa dayalı bir insan kaynağına sahip olma, 
yetki devrini arttırma, karar mekanizmalarını hızlandırma ve daha çevik bir organizasyon yapısı hedeflen
mektedir.

Kurumun öz dinamikleri ile mali ve kurumsal bir yapı oluşturulması, böylelikle mali açıdan kendi ayakları 
üzerinde duran bir kurum olması hedeflenmektedir.

İşlevsel Yönetişim Kurumsal Çeviklik
Mükemmellik Yolculuğu 

(EFQM)

Performansa Dayalı 
İnsan Kaynağı

Sürdürülebilir 
Mali Yapı

Kurumsal Altyapı 
Kurulumu

2 - BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE BİLİMSEL TEMELLİ YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRMEK
Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel temelli yaklaşımlar geliştirmeye yönelik bu strateji ile Yeşilay bünyesin
de bir araştırma birimi oluşturmak, bağımlılıklarla ilgili içerik üretmek, akademik konularda üniversitelerle 
işbirlikleri gerçekleştirmek, yayın yapmak, bağımlılık alanında önemli bir dokümantasyon merkezi olmak 
hedeflenmektedir. 

Ayrıca, Yeşilay’ın rehabilitasyon ve yönlendirme faaliyetlerinde aktif rol almasına işaret edilmektedir. Yeşilay 
bu stratejiyi yaşama geçirirken uluslararası tecrübeden de yararlanmayı hedeflemektedir.

Akademik Çalışmalar

Rehabilitasyon ve 
Yönlendirme

Araştırma Birimi

Yayın Yapmak ve 
Dokümantasyon Merkezi 

Oluşturmak

İçerik Üretme

Uluslararası Deneyim
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3 - ÜLKE GENELİNDE TEŞKİLATLANMA
Ülke genelinde teşkilatlanma stratejisi ile Yeşilay’ın Türkiye’deki şube sayısının, üye ve gönüllü sayısının 
artırılması hedeflenmektedir. 

Bu strateji yaşama geçirilirken teşkilatla ilişkiler konusunda daha fazla sayıda insan kaynağının istihdam 
edilmesi, misyona gönül vermiş ve yüksek nitelikli bir profil ile kadrolaşmaya gidilmesi, internet ve gelişen 
bilgi teknolojilerinin çalışan ve gönüllü eğitiminde etkin olarak kullanılmasına işaret edilmektedir.

Ülke genelinde teşkilatlanırken en kritik konulardan biri de “Gönüllü Yönetimi” yaklaşımının gözden geçirile
rek yeniden yapılandırılması olacaktır.

İnsan Kaynağı Üye ve Gönüllü 
Yönetimi

Bilgi Teknolojileri

4 - TOPLUMLA İLETİŞİMDE TÜM MECRALARIN ETKİN KULLANIMI
Toplumla iletişimde tüm mecraların etkin kullanımına yönelik strateji ile Yeşilay’ın marka değerini yeni ileti
şim alanlarına taşıması, topluma yönelik etkili iletişim kampanyaları düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Bu strateji yaşama geçerken medyanın olumsuz rol modelleri sunmasının önüne geçme ve bilakis olumlu rol 
modelleri sunmasının özendirilmesi yönünde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Mecralar ( Geleneksel medya, 
internet, sosyal medya…)

Marka Değeri

Rol Modellerİletişim Kampanyaları

5 - EĞİTİM FAALİYETLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Eğitim faaliyetlerinin yeniden yapılanması stratejisi ile bağımlılıklarla mücadelede bilimsel temelli, yaş grup
larına göre özelleştirilmiş bir eğitim programının geliştirilmesi ve tüm topluma aktarılmasına yönelik sistem 
kurulması öngörülmektedir.

Toplum Bilinçlendirme 
(Aile Değerleri)

Yaş Gruplarına Özel 
İçerik Geliştirme

Eğitim Programı 
Geliştirme

6 - YEŞİLAY’IN TÜM EĞİTİM KATMANLARINDA YAYGINLAŞTIRILMASI
Yeşilay Kollarının, Yeşilay Haftasının ve Yeşilay Kulüplerinin yeni bir bakış ve odaklanma ile daha yoğun ve 
etkili bir halde tüm eğitim katmanlarında yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Yeşilay Kolları Yeşilay Haftası Yeşilay Kulüpleri
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7 - ULUSLARARASILAŞMA
Yeşilay’ın bölgede misyonu ile ilgili olarak lider ve şemsiye bir örgüt olması istenmekte bu stratejinin özellikle 
Türkiye’nin dış politikası ile uyumlu ve son yıllardaki bölge prestijinden de yararlanarak yaşama geçirilmesi he
deflenmektedir.

Lider Olma

Uluslararası Örgütlere 
Entegrasyon

Türkiye Dış Politikası Uluslararası 
Teşkilatlanma

Misyonun ve Marka 
Değerinin Taşınması

8 - SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARININ ARTTIRILMASI
Savunuculuk çalışmalarının arttırılmasına yönelik bu strateji ile Yeşilay misyonunu destekler biçimde yasal 
mevzuat çalışmaları yürütmek, kamuoyunda baskı grubu oluşturacak çalışmalar yapmak ve bu konularda 
politikalar geliştirmek hedeflenmektedir.

Kamuoyu Oluşturmak 
(Baskı Grubu)

Politika Önerileri 
Geliştirmek 

Mevzuat Önerileri 
Geliştirmek

9 - ETKİNLİK YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI
Etkinlik yönetiminin yeniden ele alınması ve bunun sonucunda özellikle gençlere yönelik sportif ve kültürel 
etkinlikler düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Bu etkinlikler planlanırken yeni sponsorluklar elde etmeye yönelik çalışmaların da gerçekleştirilmesi hedef
lenmektedir.

Yeşilay Haftası Sponsorluklar Sportif ve Kültürel 
Etkinlikler

10 - PAYDAŞLARLA DAHA ETKİN İŞBİRLİĞİ
Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele konusunda, bu konuda faaliyet gösteren diğer STK’lar, kamu kurumları ve 
kuruluşları ile sinerjik ve etkin işbirliği gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Mali Destek 
Programları

İşbirliği 
Protokolleri

Kaynak Geliştirme 
Faaliyetleri





2014  YILINDA 
GERÇEKLEŞEN 
FAALİYETLER
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MÜKEMMELİYET MERKEZİ PROJESİ

Recognised for Excellence
3 star

Awarded to:

Turkiye Yesilay
Cemiyeti

February 2015
This certificate remains valid for 2 years.

Marc Amblard

CEO, EFQM

Recognised for Excellence

3 star - 2015

                                1 / 1AMAÇ:

Mükemmel Yeşilay

STRATEJİK HEDEF: 

Misyon ve vizyonu doğrultusunda kurumsallaşmasını tamamlamış mükemmel Yeşilay. 

AÇIKLAMALAR:

Günümüzün ihtiyaçları, kuruluşlardan başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması 
gerektiğini açık olarak ortaya koymakta ve bu gerekliliği desteklemek amacıyla da çeşitli yaklaşımların 
geliştirilmesini teşvik etmektedir. 

Yeşilay yeni döneminde ülkenin örnek kurumlarından biri olmak amacıyla Avrupa Kalite Vakfınca kabul 
edilen EFQM Yönetim Modelini benimsemiş ve akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda 
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile bir protokol imzalanmış, organizasyon şeması, unvanlar, iş tanımları, 
süreç analizleri, stratejik plan, yönetmelikler ve prosedürler belirlenmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 
Yeşilay, modelin ilk aşaması olan kararlılık aşamasını en hızlı tamamlayan kuruluş olarak Mart 2014’de 
Kararlılık Belgesi’ni almıştır. 

Kararlılık belgesi sonrasında kurumsallaşma çalışmaları devam etmiştir. Bu çerçevede teknolojik 
altyapının kuvvetlendirilmesi, süreç diyagramlarının oluşturulması çalışmaları yapılmış, büyük projeler 
başlatılmıştır. 2014 yılı Ocak ayında Yetkinlik Belgesi almak için başvurulmuş olup Mart 2015’te Yetkin
lik Belgesi (3 yıldız) alınması öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte EFQM büyük ödülü almaya yönelik 
çalışmalara devam edilecektir. 
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SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI 
Bir diğer önemli çalışma ise süreç kartlarının hazırlanmasıdır. Kalite Derneği danışmanlığında yapılan çalış
ma ile toplam 40 süreç belirlenmiş ve bu süreçlere ilişkin süreç kartları ve iş akışı diyagramları hazırlanmıştır. 
Süreç kartları süreç kapsamı, girdiçıktılar, referans dokümanlar, kullanılacak formlar ve performans göster
gelerini kapsamaktadır. Hazırlanan süreçler 2015 yılı içinde alımı gerçekleştirilen yönetim sistemi yazılımına 
işlenecek ve Yeşilay tüm süreçleri ile ilgili detaylı bir performans değerlendirme sistemine sahip olacaktır. 

YÖNETMELİKLER LİSTESİ

• Bilim Kurulu Yönetmeliği

• Burs Yönetmeliği 

• Bütçe Yönetmeliği

• Disiplin Yönetmeliği

• Etik Değerler Yönetmeliği

• Gençlik Komisyonu Yönetmeliği 

• Genel Müdürlük Yönetmeliği

• Harcırah ve Harcama Yönetmeliği

• Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

• İç Denetim Yönetmeliği

• İşyeri Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

• Kadın Komisyonu Yönetmeliği

• Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

• Satınalma Prosedürü

• Şubeler Yönetmeliği

• Yetki Düzenleme Yönetmeliği
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında teknolojik altyapıyı geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu 
bağlamda kurumsal kaynak planlama, gönüllü yönetimi ve elektronik belge yönetim sistemleri kurulmuştur.

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA) PROGRAMI

ERP programı sayesinde sadece lisans ücreti ödeyerek, tüm şubelerin gelir ve giderleri bu program sayesin
de takip edilmektedir.

Modüller
• Muhasebe & Finans Modülü
• Analitik Bütçe Modülü 
• Bordro Modülü
• İnsan Kaynakları Modülü

• Stok Yönetimi Stok Modülü

CRM (GÖNÜLLÜ YÖNETİM PROGRAMI)

Tüm personel, raporlanması gereken tüm görüşmelerini CRM’e girmekte ve raporlamaktadır.

Modüller
• Şube Yönetimi 
• Üye Yönetimi
• Gönüllü Yönetimi
• Talep Sistemi
• İlgili Kişi Yönetimi

• Takvim Planlama 

EBYS (ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ)
1 eBA Doküman ve İş Akışı Yönetimi

a İş Akışı Yönetim Sistemi
b Elektronik Belge Yönetim Sistemi

2 Ensemble – Süreç ve Performans Yönetim Sistemi

Modülün kullanıma alınması ile ilgili plan hazırlanmış olup birimlerin kullandığı süreçlerin 
performansını sistem ölçerek, raporlamaktadır.

BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ YEDEKLEME SİSTEMİ

Günlük olarak tüm sunucuların yedekleri alınmaktadır. Sistemde sorun yaşanması durumunda yedek sunucu 
devreye girerek sistemin kesintisiz çalışmasını sağlamaktadır.
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Eğitim Faaliyetleri
TBM (TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI)

AMAÇ: 

Tütün, alkol, madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili olarak başta çocuklar ve gençler 
olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu hedef kitlenin sağlıklı yaşam prensiple
rine yönelik bilgilendirilmesi ile bağımlılık türlerinin bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

STRATEJİK HEDEF: 

Ulusal boyutta bir eğitim programı geliştirilmesi.

AÇIKLAMALAR:

Program, bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek evrensel temelli 
bir önleme eğitim programıdır. Tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam 
alanlarında yaş gruplarına göre hazırlanmış 18 modülden oluşmaktadır. Kitap içeriklerinde kullanılan 
bilgi metinleri, etkinlik ve resimler konu alan uzmanları tarafından titizlikle hazırlanarak özendirici ve 
merak uyandırıcı olmaktan uzaklaştırılmışlardır. 
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Hedef Kitle
Teknoloji 

Bağımlılığı
Sağlıklı 
Yaşam

Tütün 
Bağımlılığı

Alkol 
Bağımlılığı

Madde 
Bağımlılığı

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Yetişkin

TBM kapsamında belirlenen 224 kazanım çerçevesinde 18 modülün her biri için yaş gruplarına özel kitap, 
broşür, afiş ve 30’ar dakikalık etkileşimli içerikler hazırlanmıştır. Aynı zamanda ilkokul düzeyinden yetişkin 
düzeyine kadar her bir modül için ölçmedeğerlendirme araçlarıyla beraber sunumlar ve etkinlikler tasarlan
mıştır. Tüm içeriklere www.tbm.org.tr platformundan ulaşılabilir.

Program kapsamındaki eğitimler kazanım bazlı, yüz yüze ve uzaktan eğitimi kapsar şekilde tasarlanmıştır. 
Geliştirilen etkileşimli içerikler Fatih Projesi’ne uyumlu olacak şekilde üretilmektedir. 

Ayrıca içeriklerin tamamının İslam İşbirliği Teşkilatı ile geliştirilmekte olan işbirliği kapsamında Arapça, İngi
lizce ve Fransızcaya çevrilerek bağımlılıkla mücadelede küresel bir koruyucu önleyici eğitim programı haline 
dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

2014 stratejik hedefleri arasında bulunan: “Uzaktan eğitim sistemi kurulması ve etkileşimli içerik geliştirilmesi” 
kapsamında TBM’nin uzaktan eğitim ayağında ise yine konu alan uzmanları tarafından hazırlanmış olan içerikler 
interaktif bir şekle dönüştürülerek etkileşimli içerikler tasarlanmıştır. Yaş gruplarının özellikleri ve ön öğrenmeleri 
göz önünde bulundurularak 13 etkileşimli içerik modülü geliştirilecektir. Uzaktan eğitim portalında kullanılacak 
olan scorm uyumlu etkileşimli içeriklerden teknoloji bağımlılığı paketi denemek üzere portala yerleştirilmiştir. 
Uzaktan eğitim portalını 13 paket ile 2015 Mart ayı itibariyle yayına girmesi hedeflenmektedir. 
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TBM PİLOT EĞİTİMLERİ

TBM PİLOT FORMATÖR EĞİTİMİ PROGRAMI

Sağlıklı yaşam alanı tamamlayıcı olmak üzere; tütün, alkol, madde, teknoloji gibi çeşitli bağımlılık türleri ile 
ilgili koruyucu önleyici bilgileri yaygınlaştıracak ve uygulayıcı eğitmenleri yetiştirecek formatör eğitmenler 
yetiştirmek üzere hazırlanmış olan eğitim programının içerikleri, materyalleri ve uygulama yöntemi ile TBM 
modüllerinin içerikleri test edilerek gerekli düzenlemeler için yapılması gereken çalışmaların planlanması 
amacıyla İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 41 gönüllü rehber öğretmen ile 
gerçekleştirilmiştir.

TBM PİLOT UYGULAYICI EĞİTİM PROGRAMI

TBM formatörü 41 rehber öğretmen tarafından yetiştirilen 832 TBM uygulayıcısı rehber öğretmen aracılıyla 
İstanbul’da bulunan 515 lisede öğrenim gören yaklaşık 60.000 lise öğrencisine TBM içerikleri ulaştırılmıştır. 
Ölçmedeğerlendirme araçları aracılığıyla alınan veriler doğrultusunda TBM modülleri ile TBM uygulayıcı 
eğitimi programı içerikleri, materyalleri ve uygulama yöntemi yeniden düzenlenmiştir.  
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TBM YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMLERİ
Kurumlar arası işbirlikleri ile TBM kapsamında, ülke genelinde tek yerden tek ses ile güvenilir içeriklerle, 
bağımlılıkla mücadele edilebilmesi amacıyla TBM içeriklerini başta çocuklara ve gençlere olmak üzere toplu
mun geneline ulaştıracak; bağımlılık türleri ile ilgili koruyucu önleyici bilgileri sistematik bir yapıda yaygınlaş
tıracak TBM formatör ve uygulayıcıları yetiştirmek üzere tasarlanmış olan bir yaygınlaştırma modelidir.

2014 stratejik hedefler kapsamında “Tüm bağımlılık alanlarını kapsayan bir eğitim programı uygulamasına 
yönelik kamu kurum ve kuruşları ile işbirliği yapılması” hedefine istinaden Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İŞKUR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile kurumsal işbirlikleri 
yapılarak TBM’nin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar başlamıştır.

TBM GSB FORMATÖR EĞİTİMİ PROGRAMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile yapılan bir işbirliği kapsamında ülke genelindeki bakanlığa bağlı görev 
yapan antrenörler, gençlik liderleri, YURTKUR bünyesinde görev yapan sosyal çalışmacılar ve psikologlar ile 
29 Ekim – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında TBM formatör eğitimleri gerçekleştirildi. Bakanlıktan 50 uzman 
TBM formatörü oldu ve 81 ilde bulunan 912 gençlik lideri ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda görev yapan uzman 
personele TBM uygulayıcı eğitimlerini vermek üzere hazırlıklara başladı.

TBM MEB FORMATÖR EĞİTİMİ PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı ile 3 Ocak 2014 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 10 Kasım  1 Aralık 
2014 tarihleri arasında 498 Türkiye’den, 12 KKTC’den olmak üzere 510 rehber öğretmen 5 alanda 4 günlük 
TBM formatör eğitimi programını başarıyla tamamlayarak hizmet içi eğitim sertifikalarını almıştır. Mart 2015 
itibariyle ülkedeki tüm rehber öğretmenler bağımlılık türleri ile ilgili koruyucu önleyici bilgileri yaygınlaştırmak 
üzere hizmetiçi eğitim kapsamında 3 günlük TBM uygulayıcı eğitimi programına alınacaklardır. 

TBM MEM UYGULAYICI EĞİTİMİ PROGRAMI

2015 yılı içerisinde ülkedeki tüm rehber öğretmenlerin hizmetiçi eğitim kapsamında TBM uygulayıcı eğitimi 
programına alınması planlanmıştır. Mart 2015’te başlayacak eğitimler, Haziran 2015’e kadar ülke genelinde 
devam edecektir.
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TBM KİTAP EĞİTİM SETİ
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında 5 hedef gruba yönelik özelleştirilmiş içerik 
hazırlanmıştır. Bağımlılıklarla mücadele eğitim setinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin yaş 
gruplarına yönelik olarak toplam 18 kitapçık bulunmaktadır.
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SANAL SINIF EĞİTİMLERİ
TBM kapsamında çeşitli konu başlıklarında Ocak  Şubat  Mart 2015 tarihlerinde sanal sınıf üzerinden 
seminerler verilmesi planlanmıştır. Seminerlerin canlı izlenebilmesinin yanı sıra sistem üzerinden daha sonra 
izleme imkanı da sunulacaktır.

WWW.TBM.ORG.TR VE TBM UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ
TBM kapsamında uzaktan eğitim sisteminde 
kullanılmak üzere İstanbul Üniversitesi 
işbirliği ile 13 adet etkileşimli içerik modülü 
geliştirilmiştir. TBM Formatör Eğitimi Progra
mı kapsamında çekilen eğitim görüntüleri 
montajlanarak LMS sistemine yüklenmek 
üzere 6 adet ders içeriği hazırlanmıştır.

Yeşilay yönetimi ve Yeşilay Bilim Kurulu üyeleri ile “Sık Sorulan Sorular” konseptli sorucevap şeklinde 9 
video çekimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma yesilay.org.tr adresinde yer almaktadır. Ayrıca tbm.org.tr’de 
kullanılmak üzere alan uzmanları ile 16 adet röportaj çekimi yapılmıştır.

FORMATÖRLERLE TBM ÇALIŞTAYI
Formatör eğitimlerinin sonunda gerekli değerlendirmeler yapılarak Mart 2015 tarihinde formatörlerle çalıştay 
yapılması planlanmıştır. Çalıştaydan önce formatörler eğitim verecekleri bağımlılık alanları (tütün, alkol, 
uyuşturucu madde, teknoloji bağımlılıkları ve sağlıklı yaşam) belirlenerek bulundukları ilçelere göre 
gruplara ayrılacaktır. Çalıştayda formatörlere süreç hakkında bilgi verilecek, görüş ve önerileri alınacak ve bu 
doğrultuda eğitimler süresince yapılacaklar belirlenecektir.

2014 YILINDA DÜZENLENEN SEMİNER SAYILARI

SEMİNER ADI SEMİNER SAYISI ULAŞILAN KİŞİ SAYISI

 MADDE BAĞIMLILIĞI

ALKOL BAĞIMLILIĞI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI

57

7

 5624

115 16.255

245



35

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

2014  Faaliyet Raporu

BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ DEME PROJESİ
Anneleri uyuşturucu madde bağımılılığı konusunda 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla yerel 
yönetimlerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen projeyle 
belediyelerin kültür merkezlerinde İstanbul Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte semi
nerler verilmektedir.

Beyoğlu, Üsküdar, Sultangazi, Ümraniye, Fatih, Büyükçekmece, Çekmeköy, Bağcılar, Beykoz, Maltepe ve 
Bahçelievler belediyeleriyle 60 seminer düzenlenmiş yaklaşık 6 bin anneye ulaşılmıştır.

İZCİ KAMPI EĞİTİMLERİ

Yeşilay, Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak, 
Ümraniye’deki izcilik kampında izci adaylarına 
eğitim vermektedir. 11 – 15 yaş arasındaki gruba 
verilen eğitim içeriğini sağlıklı yaşam ve bağımlılık
lar oluşturmaktadır. Her yıl yaklaşık 10 bin izciye 
ulaşılmaktadır.

İMAM HATİP LİSELERİ LİDER EĞİTİMİ
ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensup
ları Derneği ile yapılan işbirliği ile lider eğitimleri 
başlatılmıştır. Pilot uygulama kapsamında İstan
bul’da bulunan 15 köklü İmam Hatip Lisesi’nde 
Yeşilay Kulübü kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
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Bilimsel ve Akademik Çalışmalar
İNTERNETİN BİLİNÇLİ KULLANIMI VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ÇALIŞTAYI

Ulusal ölçekteki organizasyonları, sivil toplum 
örgütlerini, akademisyenleri, kamu kurumlarını, 
internetin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık 
oluşturacak öneriler ve teknoloji bağımlılığını 
önleyici temel çalışmalar elde etmek için harekete 
geçirmek amacıyla düzenlenmiştir.

OTURUM BAŞLIKLARI:

• Teknoloji Bağımlılığı Bilinçlendirme

• Teknoloji Bağımlılığı Önleme

• Dijital Hak ve Sorumluluklar

• Dijital Okur Yazarlık

AÇIKLAMALAR:

1719 Ocak 2014 tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilen çalıştaya Yeşilay ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 
(BTK)’nın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyen 
katılmıştır. Teknoloji bağımlılığı ile mücadeleden ülkemizde dijital okuryazarlığın artırılmasına kadar 
geniş bir yelpazede konuların tartışıldığı çalıştayda önemli çıktılar elde edilmiştir.
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MADDE BAĞIMLILIĞI ÇALIŞTAYI 
Türkiye çapında uyuşturucu ile ilgili yapılacak çalışmalarda her kesimden kişilerin görüş, deneyim ve rapor
larından faydalanmak sahada çalışma yapan, sorunlarla yüz yüze gelen kişi ve kurumları akademik camiayla 
bir araya getirmek ve madde bağımlılığı ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bir eylem planı çıkarıl
ması amacıyla düzenlenmiştir.

AÇIKLAMALAR:

Psikolog, psikiyatrist, tıp, adli tıp, toksikoloji uzmanı, sosyolog, sosyal çalışmacı, PDR, imam, öğretmen, 
aktivist, STK temsilcisi, emniyet mensubu, AMATEM kurum temsilcisi, eski kullanıcı, TUBİM temsilcisi, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcisi, Sağlık Bakanlığı temsilcisi, AA/AN Adsız Narkotik temsil
cisi ve Dünya Sağlık Örgütü temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun hazırladığı rapor çeşitli uzman
ların makaleleri ile desteklenerek bir kitap haline getirilmiş ve Yeşilay yayınlarından çıkarılarak ilgili 
kesime ulaştırılmıştır. Uyuşturucu ile ilgili yapılan ulusal eylem planı çalışmalarında önemli bir kaynak 
olarak kullanılmıştır.

OTURUM BAŞLIKLARI:

• Dünyadaki Birikim ve Uygulamalar

• Türkiye’deki Birikim ve Uygulamalar

• Önleme

• Zarar Azaltımı

• Önleme ve Zarar Azaltımı Oturumlarının Değerlendirilmesi ve Yeşilay’ın Rolü

• Tedavi

• Rehabilitasyon 

• Tedavi ve Rehabilitasyon Oturumlarının Değerlendirilmesi ve Yeşilay’ın Rolü
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TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP)
Geniş bir sivil ve resmi katılımcı desteği ile Yeşilay’ın 
öncülüğünde Türkiye Alkol Politikaları Platformu 2013 
yılında kuruldu. Türkiye Alkol Politikaları Platformu 
(TAPP), alkolün zararları konusunda farkındalığı 
arttırmak amacıyla mevcut alkol düzenlemelerini ve 
uluslararası alkol politikalarını takip ederek ülkemiz 
için uygun olan bir politikayı sağlamaya çalışan ve bu 
amaçla araştırma, gözlem, veri oluşturma, raporlama 
gibi çalışmalar yapan bir halk sağlığı platformudur. 
TAPP’ın hâlihazırda 50 üyesi bulunmaktadır. 

TAPP ÜYELERİ

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

2. Aileyi Koruma ve Destekleme Derneği (AKODER)

3. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim 
 Merkezi (AMATEM)

4. Alkol ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği

5. Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği

6. Bağımsız Yaşam Derneği

7. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve 
 Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8. Balıklı Rum Hastanesi Vakfı

9. Beyazay Derneği

10. Bezmialem Vakıf Üniversitesi

11. Dikkati Öğrenmeyi Geliştirme ve Eğitim Derneği

12. Dünya Sağlık Örgütü

13. Eğitimciler Birliği Sendikası

14. Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği (EVKAD) 

15. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER)

16. Gençlik ve Spor Bakanlığı

17. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

18. Hayat Boyu Sevgi Derneği

19. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı

20. Hekim Hakları Derneği

21. İlim Yayma Cemiyeti

22. İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği 
 (İKADDER)

23. İstanbul Trafik Vakfı

24. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği (KASAD)

25. Kültür Toplum ve Aile Vakfı

26. Mahalli İdareler Derneği

27. Milli Pediatri Derneği

28. Otizmlilere Bakım ve Eğitim Derneği

29. Pedagoji Derneği

30. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

31. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

32. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi

33.  SağlıkSen

34. Sıcak Yuva Vakfı

35. Sivil Yaşam Derneği

36. Tüketici Örgütleri Federasyonu

37. Tüketiciler Birliği Derneği

38. Türk Böbrek Vakfı

39. Türk Eğitim Sen

40. Türk Kalp Vakfı

41. Türk Karaciğer Vakfı

42. Türk Kardiyoloji Derneği

43. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

44. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği

45. Türkiye Yazarlar Birliği

46. Türkiye Yeşilay Cemiyeti

47. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

48. Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği (USEDER)

49.  Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği

50. Yeryüzü Doktorları (YYD)
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TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI GENÇLİK ŞURASI (TAPGS)
Türkiye Alkol Politikaları Gençlik Şurası, Yeşilay’ın ev sahipliğinde Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) ve Genç 
Yeşilay’ın ortaklığı ile gerçekleşti. 8 Şubat 2014’te yapılan şura ile ilgili katılım duyuruları TAPGS web sitesi 
üzerinden yapıldı. Programda Türk Kızılay’ı, Emsa Avrupa Tıp Öğrencileri Birliği yanı sıra üniversite ve lise 
düzeyinde birçok genç katıldı.

Bireysel olarak Afyon, Bursa ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sivil toplum ve proje tecrübesi olan üniversite 
ve lise öğrencilerinden oluşan başvuru sahipleri katılım gerçekleştirdiler.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman Türkiye Alkol Politikaları Gençlik Şurasına katılarak, genç
lere destek verdi. Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. M. Akif Seylan ise Yeşilay Cemiyetinin alkol 
politikaları ve yasa düzenlemesi hakkında, Sivil Yaşam Derneği Başkanı Enes Efendioğlu da, şuranın amacı, 
hedefleri ve yurtdışındaki benzer uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Programda alkolün zararları, alkol endüstrisi reklam ve pazarlamaları, yurtdışındaki uygulamalar hakkında 
sunumlar yapan gençler, ayrıca alkol politikaları uygulamaları hakkında grup çalıştayları yaptı. Katılımcıların 
görüş ve teklifleri alındığı Şura’da gençler Türkiye’deki alkol politikalarının düzenlenmesinde ve alkol bağım
lılığını düşürecek faaliyetlerde “Biz de varız!” dediler.
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ULUSLARARASI UYUŞTURUCU POLİTİKALARI VE HALK SAĞLIĞI SEMPOZYUMU 

AMAÇ: 

Ulusal ve uluslararası ölçekteki organizasyonları, sivil toplum örgütlerini, ulusal ve uluslararası devlet 
birimlerini, toplumu ve fertleri uyuşturucu madde kullanımına bağlı zararları önlemek ve azaltmak için 
harekete geçirmek.

STRATEJİK HEDEF:

Bağımlılık alanında çalıştaylar düzenlenmesi

AÇIKLAMALAR:

29 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sempozyum, Dünya Sağlık Örgütü, BM Uyuşturucu 
ve Suç Ofisi, AB Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi gibi uluslararası kuruluşların 
temsilcileri başta olmak üzere, yaklaşık 50 ülkeden 1.700 katılımcıyı İstanbul’da buluşturdu. Sempoz
yumda uyuşturucu kullanımına ilişkin son veriler paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi kurumların da katılımı ile 50 ülkeden alanında uzman 100 konuşmacıyı 
bir araya gelerek uyuşturucu sorununu önlemeden müdahaleye kadar geniş bir yelpazede tartışıldı.

50 tebliğden oluşan sempozyum kitabı ingilizce olarak yayınlanmıştır.

OTURUM BAŞLIKLARI:

• Uyuşturucu Politikalarında Halk Sağlığı Yaklaşımları

• Uyuşturucu Önleme Stratejileri I

• İyileşme ve Rehabilitasyon I: Rehabilitasyon Modelleri

• Uyuşturucu Kullanımının Nörolojik ve Psikolojik Sonuçları

• Uyuşturucu Kullanımı Üzerine Yeni Bakış Açıları: İnanç Temelli Yaklaşımlar ve Uygulamalar

• İyileşme ve Rehabilitasyon II: Rehabilitasyon Modelleri

• Önleme Stratejileri II: Okul Temelli Programlar
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• Gelecekteki Tehditler ve Zorluklar: Yeni Tür Psikoaktif Maddelerle Mücadele

• Erken Müdahale ve Tedavi

• Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme

• Ulusal Politikalarda Başarılar ve Zorluklar

• Medya Farkındalık Kampanyaları

• Uyuşturucu Politikalarında Farklı Yaklaşımlar  

• Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Gençlik

• Arz ve Talep Azaltmada Dengeli Bir Yaklaşım

• İzleme ve Değerlendirme

• Önleme Stratejileri III: Modeller & Teoriler

• İyileşme ve Rehabilitasyon III: Standartlar & Kılavuzlar

• Panel Tartışması: Karar Vericiler, Araştırmacılar ve STK’lar

YEŞİLAY EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ (YEDAM) PROJESİ

AMAÇ:

Yeşilay tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında 
yürütülen Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) projesinin amacı; dezavantajlı konumda olan 
madde bağımlısı ya da madde bağımlılığına yakalanma riski olan çocuk ve gençlerin, toplumsal yaşamın 
tüm alanlarına etkin katılımlarına ve sosyal hizmetlere eşit fırsatlarda erişim sağlamalarına destek olmaktır.

Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının bağımlılık riski altındaki veya kullanım aşa
masındaki çocuk ve gençlerin sosyal hizmetler ve kent 
hizmetlerine erişimlerinin artırılması, sosyal hizmet 
sunan kurumlar arasında işbirliğinin tesisi, dezavantajlı 
çocuk ve gençlere hizmet sunan personelin çocuk ve 
gençlerin ihtiyaçlarına doğru bir şekilde cevap verebil
mesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasının 
sağlanması hedeflenmekle birlikte bu kuruluşların 
kapasitelerinin artırılması da öngörülmektedir.

Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede Türkiye’yi örnek alınan bir ülke yapma vizyonu ve bağımlılıkla 
mücadele anlayışı çerçevesinde geliştirilen proje ile mücadelenin önemli bir parçası olan sosyal uyum 
çalışmalarının geliştirilmesi konusunda ülkedeki uygulamalara örnek olacak bir adım atılacaktır. 

AÇIKLAMALAR:

Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Projesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul 
Kalkınma Ajansı, Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında yürütülen bir projedir. İstanbul 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü projeye ortakları arasında yer alan kuruluşlardır.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği proje kapsamında açılacak merkezde bağımlılık tedavisinin ilk ayağı 
olan tıbbi detoksifikasyonu (arınma) tamamlamış gençlere psikolojik destek sağlanması, topluma yeni
den kabul için eğitim ve mesleki beceri geliştirici faaliyetlerle bireyin desteklenmesi ve temiz kalmaya 
teşvik edilmesi hedeflenmektedir.



42

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

2014  Faaliyet Raporu

Merkez, bünyesinde kurulacak ve çalışma ekibinin içerisinde psikologların da görev alacağı çağrı 
merkezi ile yardım isteyenleri ilgili noktalara yönlendirme konusunda hizmet verecektir. Bunun yanı sıra 
kurulacak web sitesi üzerinden online destek de sunulacaktır.

Proje 2014 yılının 3. çeyreğinde başlamış olup yıl içinde proje ekibi oluşturulmuştur. Proje ekibinin 
oluşturulmasının ardından paydaş kurumların temsilcilerinin bir araya geldiği ve YEDAM’ın faaliyet 
süreçlerinin tartışıldığı bir danışma kurulu oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen danışma kurulu toplantıları 
ardından YEDAM’ın eğitim ve bilgilendirme süreci başlatılmıştır.

TÜRKİYE BAĞIMLILIK BİBLİYOGRAFYASI VE ARŞİVİ

Bağımlılık alanında çalışan uzmanlar için 
önemli bir arşiv ve tematik birikim ortaya 
çıkartılmış, sahada bağımlılık çalışmalarını 
yürüten gerek kamu kurumları gerek sivil 
toplum kuruluşları için önemli bir teorik 
birikim ve zenginlik kazandırılacak ve bu 
sayede tekrar çalışmalardan ve uygulama
lardan uzak durulması sağlanacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YEŞİLAY BAĞIMLILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Bağımlılık alanında araştırmalar yaparak 
bağımlılıklar ile ilgili bilimsel altyapıyının 
oluşturulmasına, Merkez bünyesinde 
açılacak olan yüzyüze eğitim, uzaktan 
eğitim ve özel sertifika programları ile 
bağımlılık alanına dair farklı alanlarda 
uzmanlar yetiştirilmesine katkı sağlamak 
amacıyla, İstanbul Üniversitesi ile bir 
protokol imzalanmış ve bu doğrultuda 
İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kurulmuştur.
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MADDE BAĞIMLILIĞI DANIŞMANI MESLEK STANDARDI HAZIRLANMASI
Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede ülkemizde 
rehabilitasyon çalışmaları çok yetersizdir. Yeterli 
tedavi merkezi bulunmamakta rehabilitasyon 
hizmetleri ise yok denecek kadar azdır. Bununla 
birlikte son dönemde bu konuda önemli adımlar 
atılmaya başlanmıştır. Bu adımları destekleyici 
nitelikte bir işgücü ise henüz bulunmamaktadır. 
Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan/duyulacak nitelikli 
işgücünü sağlamak adına meslek standartları ve 
yeterliliklerinin belirlenmesi ve sertifikasyon 
faaliyetlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu doğrultuda Yeşilay gerekli girişimlerde bulunmuş ve Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6) ve Madde 
Bağımlılığı Danışman yardımcısı (Seviye 5) meslek standartlarının belirlenmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu 
ile protokol imzalamıştır. 

Protokol çerçevesinde birçok çalışma toplantısı ve geniş katılımlı bir çalıştay gerçekleştirilmiş olup meslek 
standardı taslakları hazırlanmıştır. Hazırlanan bu taslaklar kamuoyu görüşüne açılacak olup gerekli prose
dürlerin tamamlanmasının ardından Ekim ayı içinde Resmi Gazete’de yayınlanması planlanmaktadır. 
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Mali Destek Programları 
GENÇLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 

AMAÇ:

Gençlerin madde bağımlılığından korunmaları; 
sağlıklı mutlu üretken bireyler olarak var ola
bilmeleri için bilişsel, fiziksel, psikolojik, sosyal 
gelişimlerinin desteklenmesidir.

STRATEJİK HEDEF:

Yeşilay 20142016 Kurumsal Stratejik Planında 
yer alan “Paydaşlarla Daha Etkin İşbirliği” hedefi doğrultusunda mali destek programları ilan edilmekte 
ve uygulanmaktadır. Bu kapsamda gençlere yönelik hibe programı açıklanmıştır. Söz konusu program 
kapsamında desteklenen projelere ilişkin yürütme süreci devam  etmektedir.

AÇIKLAMALAR:

Gençlik Mali Destek Programının öncelikleri aşağıdaki gibidir: 

Öncelik 1: Çeşitli etkinlik ve faaliyetler yoluyla gençlerin madde bağımlılığı konusunda bilgi, donanım 
ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. 

1.1. Hareketlilik Projeleri

1.2. Gönüllülük Projeleri

1.3. Sosyal Uyum Projeleri

1.4 Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri

1.5. Kültür Sanat Projeleri

DESTEK TUTARLARI:

10.000 TL – 50.000 TL arası ve %100

Öncelik 2: Büyük ölçekli festival, konser, sergi ve benzeri organizasyonlar yoluyla gençlerin bağımlılık
lar konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin arttırılması. 

Destek Tutarları:

25.000 TL – 100.000 TL arası ve %100

Öncelik 3: Yenilikçi ya da var olan çalışmaları tamamlayıcı bilimsel ve akademik projeler yoluyla 
madde bağımlılığı alanında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin arttırılması ve gençlerin madde bağımlılığı 
alanında akademik çalışmalar yapmalarının desteklenmesi. 

DESTEK TUTARLARI:

2.500 TL – 25.000 TL arası ve %100
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PROJE DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA DÖNEMİ:

Proje teklif çağrısı sürecinde Yeşilay’a 243 proje başvurusu yapılmıştır. Beş aşamalı bir değerlendir
meden geçen 243 projeden 11 tanesi Yönetim Kurulu kararı ile sözleşme imzalamaya hak kazanmıştır. 
Proje değerlendirme adımları ve değerlendirmede elenen proje sayıları aşağıdaki  tabloda verilmiştir.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan projelerin toplam bütçesi 513.813,70 TL’dir. Sözleşme imzalayan 
projelere ilişkin uygulama işlemleri 2015 yılı içerisinde devam edecektir. 2015 yılında kurumumuz tara
fından yeni destek konuları temelinde Mali Destek Programları açıklanması ve destek miktarının 
1 milyon TL’ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Proje Adı Başvuru Sahibi İli 

Hayata İlk Adım Anadolu Mesleki Eğitim Derneği Ankara

İkinci Adım Yok
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri 
Meslek Birliği (SETEM)

İstanbul

Sorunlu Değilim Sorumluyum Yayladağ Yüksek Meslekokulu Hatay

Bonzai Algı Yönetimi Projesi
USMED-Uluslararası Sosyal Medya 
Derneği

İstanbul

3 Boyutlu Farkındalık Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul

Maddesiz Hayat; Ohh Ne Rahat!
Yıldız İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği

Şanlıurfa

Maddeyle Değil Sanatla Yaşa İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir

Bağımlıların Gözünden Dünya Fotoğraf 
Atölyesi Çalışması ve Sergisi

Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği İzmir

Sahnedeki Ben Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Merkezi Hakkari

Macera Kampı
İstanbul Erdemli Toplum Eğitim Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği

İstanbul
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DESTEKLENEN PROJELER

SENTETİK YALANLAR

Başvuru Sahibi: Uluslararası Sosyal Medya Derneği 
Uygulama Yeri: İstanbul

Proje, sosyal medya kanalları üzerinden sentetik uyuşturucular 
ile savaşmak ve bu maddelerin zararları hakkında bilinçlendir
me çalışması yaparak toplumu bilinçlendirmeyi amaçlamakta
dır. Uyuşturucu satan kişilerin sosyal medya üzerinden sentetik 
uyuşturucu propagandası yapması ve madde satışını sosyal 
medyada daha etkin ve rahat bir şekilde gerçekleştirmesi proje
nin temel gerekçesini oluşturmaktadır.

İKİNCİ ADIM YOK
Uygulama Yeri: İstanbul

Bağımlılıkla mücadele alanında özgün içerikler geliştirilmesi 
amacıyla “İkinci Adım Yok” temalı ve başlıca konusu sentetik 
uyuşturucuların zararları olan bir kısa film yarışması organize 
edilmiştir. Yarışmayı kazanan gençlere ödüller verilecek ve 
kazanan senaryolar profesyoneller tarafından kısa filme dönüş
türülecektir. 

 

3 BOYUTLU FARKINDALIK
Uygulama Yeri: İstanbul

Gençlerin etkili görsel ve işitsel yöntemler kullanılarak bağımlı
lığa karşı bilgilendirilmesini amaçlayan proje kapsamında Yıldız 
Teknik Üniversitesi kampüslerinde binaların video görüntüleri 
ve animasyonlar ile 3D Project Mapping uygulaması kullanılarak 
giydirilmesi ve farkındalık sürecinin afiş & video uygulamaları 
ile desteklenmesi faaliyetleri yapılacaktır. Ayrıca proje kapsa
mında teknoloji bağımlılığı temalı bir afiş tasarım yarışması 
planlanmıştır. 

MADDEYLE DEĞİL SANATLA YAŞA
Uygulama Yeri: İzmir 

Projenin amacı Türkiye ve Dünya çapındaki önemli sanatçı 
grupların katılımı ile gerçekleşecek olan konserlerin; fotoğrafçı
lık, maske yapımı ve afiş tasarımı sanat atölyelerinin; yarışma
ların, sergilerin ve seminerlerin yer alacağı bir gençlik festivali 
düzenleyerek sanatın ve müziğin gücü ile gençlerin madde ba
ğımlılığı konusunda farkındalıklarının arttırılmasını ve gençlerin 
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madde bağımlılığından uzak durmalarını sağlamaktır.

MACERA KAMPI 

Uygulama Yeri: İstanbul

Bağımlılıkla mücadelede sportif ve rekreaktif faaliyetler ile 
gençler arasında sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili 
farkındalık oluşturmak; bu soruna karar vericilerin dikkatini çek
mek; gençler arasında işbirliği ve karşılıklı anlayış oluşturmak 
projenin amaçları arasında yer almaktadır.

MADDESİZ HAYAT; OHH NE RAHAT!

Uygulama Yeri: Şanlıurfa

Projenin amacı gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirmek, top
lumla bütünleşmelerine katkı sağlamak, gençlere ikili ilişkilerde 
ve toplumsal ilişkilerinde psikososyal yönlerden destekleme 
ve sağlıklı ruh yapısına sahip bireyler olarak yetiştirilmelerine 
katkı sunmaktır. Risk altında bulunan gençlerin hayatlarında 
yer edebilmek ve bağımlılıkla mücadelede kendilerinin de var 
olduğunu anlatabilmek için sinema gösterimi, futbol turnuvası, 
kültürel geziler ve kamp faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

SAHNEDEKİ BEN

Uygulama Yeri: Hakkari

Projenin amacı madde bağımlılığı ve buna neden olan yanlış 
ebeveyn tutumlara dikkat çekmek için gençlerin oyuncu ola
rak yer aldığı tiyatro gösterimleri ile onların bilişsel, psikolojik, 
sosyal ve manevi gelişimlerinin desteklenmesine katkı sunmak
tır. Bu doğrultuda hazırlanan senaryolar tiyatro gösterilerine 
dönüştürülecek ve şehirde bağımlılıkla mücadele temalı tiyatro 
oyunları sergilenecektir.
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SORUNLU DEĞİLİM, SORUMLUYUM!

Uygulama Yeri: Hatay

Gençlerin ve ailelerinin sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı 
maddeler hakkında bilgilendirilmeleri, bu alışkanlıklardan uzak 
durmalarını sağlayacak bilincin kazandırılması amacıyla skeç 
yarışması organize edilmiştir. Söz konusu yarışmanın ardından 
kazanan oyun il çapında sahnelenecek olmakla birlikte gençler 
arasındaki dayanışmayı artırmak ve akran etkisini ön plana 
çıkarmak için piknik vb. sosyal faaliyetler de gerçekleştirilecektir. 

HAZIRLIK AŞAMASINDA OLAN PROJELER

• HAYATA İLK ADIM / Ankara

• BAĞIMLILARIN GÖZÜNDEN DÜNYA FOTOĞRAF ATÖLYESİ ÇALIŞMASI VE SERGİSİ / İzmir
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ŞUBELER MALİ DESTEK PROGRAMI

AMAÇ: 

Yeşilay şubelerinin tüm illerde çeşitli saha faaliyetleri ve etkinlikler düzenlemek suretiyle bağımlılıkla 
etkin bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak.

STRATEJİK HEDEF:

Şubelerinin bağımlılıkla mücadelede mali ve teknik kapasiteni arttırılması hedeflenmektedir.

AÇIKLAMALAR: 

Destek programı kapsamında, uygun görülen projelerin tümüne verilecek hibenin toplam tutarı 
500.000 TL’dir. İstenen nitelikte başvuru olmaması durumunda Yeşilay Genel Müdürlüğü, kalan fonların 
kullanılmaması hakkını saklı tutar. 

Proje başına verilecek hibeler en az 10.000 TL ve en fazla 50.000 TL tutarlar arasında olacaktır: 

DESTEKLENEN ŞUBELER:

Şube Adı Onaylanan Bütçe

Balıkesir

Ankara

Isparta

Diyarbakır

Kayseri

Adıyaman

Denizli

Kütahya

İzmir

Aksaray

Hatay

Şanlıurfa

43.290,00 TL

42.300,00 TL

20.302,00 TL

34.600,00 TL

22.350,00 TL

41.955,00 TL

17.497,00 TL

50.000,00 TL

38.740,00 TL

39.340,00 TL

27.485,00 TL

29.700,00 TL
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LİSANSÜSTÜ BURS PROGRAMI

AMAÇ: 

Lisansüstü burs programı Yeşilay Yüksek Lisans ve Doktora Araştırma Burs Yönetmeliği esasları çer
çevesinde yürütülmektedir. Temel amaç bağımlılıkla mücadele alanında nitelikli bilgilerin üretilmesini 
sağlamak ve bu alanda yapılan bilimsel çalışma sayısını artırmaktır.

ÇAĞRI DÖNEMİ: 

Her yılın güz ve bahar dönemleri

STRATEJİK HEDEF:

Bağımlılıkla mücadelede bilimsel temelli yaklaşımlar geliştirmek.

Bağımlılık araştırmalarına burs sağlanması.

AÇIKLAMALAR: 

Farklı disiplinlerden bağımlılık konularında özgün araştırmalara dayanılarak hazırlanan yüksek lisans ve 
doktora tez çalışmalarına tez araştırma bursu verilmektedir.

Yüksek Lisans öğrencileri için 12 ay boyunca toplam 9.000 TL (12 Ay x 750 TL)

Doktora öğrencileri için 18 ay boyunca toplam 18.000 TL (18 Ay x 1.000 TL)

Bu doğrultuda bahar döneminde 3 öğrenciye burs verilmekle birlikte, güz döneminde burs desteği veri
len öğrenci sayısı 10’dur. 2015 yılında açıklanacak yeni burs programı ile 20 öğrenciye burs verilmesi ve 
bu burslar ile destek çeşitliliğinin sürekli olarak arttırılması hedeflenmektedir.

2014 YILI BAŞVURULARI:

Başvurular Bahar Dönemmi Güz Dönemi

Toplam Başvuru

Doktora Bursu

Yüksek Lisans Bursu

Kabul

22

2

20

3

21

6

15

10

BURS VERİLEN BAĞIMLILIK KONULARI:

1. TütünSigara Bağımlılığı

2. Alkol Bağımlılığı

3. Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

4. Teknoloji Bağımlılığı

5. Kumar Bağımlılığı

6. Diğer Bağımlılık Türleri
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Yeşilay Haftası ve Saha Faaliyetleri
1-7 MART YEŞİLAY HAFTASI

AMAÇ: 

Çeşitli etkinlikler yaparak Yeşilay’ın çalışmaları hakkında toplumun her kesiminden farklı yaş grupların
daki insanları bilinçlendirmek.

STRATEJİK HEDEF: 

Yeşilay haftasında gerçekleştirilen etkinlikleri yaygınlaştırmak.

2014 YEŞİLAY HAFTASI

MEYDAN ETKİNLİKLERİ

Başta İstanbul olmak üzere şubelerimizin bulunduğu şehir meydanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilere 
bağımlılıklar hakkında bilgiler verildi, promosyon ve tanıtıcı malzemeler dağıtıldı. İstanbul’da Beşiktaş, Meci
diyeköy, Bakırköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar meydanı olmak üzere altı noktada kurulan stantlarda halkla 
temas edilerek farkındalık ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARLA YEŞİLİN HER TONU

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında “Çocuklarla Yeşilin Her Tonu” başlığıyla çocuk etkinlikleri de düzen
lendi. İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Diyarbakır ve Antalya’da çeşitli AVM’ lerde çocuklara Yeşilay konusunda bil
gi verilirken, sağlıklı yaşama dikkat çekerek oyunlarla eğlenceli zamanlar geçirildi. Çocuklar için kum boyama 
atölyesi, yüz boyama, şekilli balonlar ve çizgi film kahramanları eşliğinde etkinlikler yapıldı.
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YEŞİLAY ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BULUŞUYOR

456 Mart tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bezmialem Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültelerinin bahçelerinde kurulan çadırlarda üniversiteli gençlerle buluşuldu ve bağımlılık teması işlendi.

BİSİKLET TURU

Pedal çevirerek sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek amacıyla yapılan bisiklet turuna her yaş grubundan katılım 
sağlandı. Bisiklet turu 2 Mart Pazar saat 10.00’da, 300 kişinin katılımıyla İstanbul Sepetçiler Kasrı’ndan hare
ketle tarihi yarımadada gerçekleşti.

KADIN KOMİSYONU YÜRÜYÜŞÜ

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında 5 Mart Çarşamba günü bağımlılıklara dikkat çekmek için bando eşli
ğinde, sloganlarla, coşkulu bir yürüyüş düzenledi.
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ZÜMRÜDÜANKA YEŞİLAY’IN “EN”LERİ GECESİ

Zümrüdüanka’nın amacı yaşantısı ile örnek teşkil eden, gençleri olumlu yönde etkileme gücüne sahip ve 
hayatının her aşamasında bağımlılıklarla mücadele eden kişileri ve bu mücadeleyi destekleyen kurum ve 
kuruluşları ön plana çıkarmak.

2014 Mart Yeşilay Haftası’nın kapanış gecesinde göz alıcı bir ödül töreni düzenledi. Cemal Reşit Rey’de ya
pılan ve yaklaşık 500 davetlinin katıldığı Yeşilay’ın ‘En’leri, Zümrüdüanka 2014 ödül töreninde bağımlılıklarla 
mücadelede Yeşilay’ın yanında olan kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi. 

ZÜMRÜDÜANKA “YEŞİLAY EN’LERİ” 2014

1. En Yeşilaycı Kamu Kurumu
 İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şb. Md.lüğü

2. En Yeşilaycı Özel Sektör
 Uzer Beton / Ankara – Polatlı

3. En Yeşilaycı Belediye
 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

4. En Yeşilaycı Üniversite
 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

5. En Yeşilaycı Üniversite
 Ankara Üniversitesi

6. En Yeşilaycı Spor Kulübü
 Kasımpaşa Spor Kulübü

7. En Yeşilaycı Yeşilay Kolu Başkanı
 Delal Aykurt

8. En Yeşilaycı Bilim Adamı
 Prof. Dr. Cahit Babuna

9. En Yeşilaycı Eğitimci
 Burhanettin Yeşilyurt

10. En Yeşilaycı Oyuncu
 Haluk Piyes

11. En Yeşilaycı Televizyon Programı
 Serdar Kılıç/Doğadaki İnsan

12. En Yeşilaycı Edebiyatçı
 Canan Tan

13. En Yeşilaycı Sporcu
 Burcu Çetinkaya

14. En Yeşilaycı Sporcu
 Kenan Sofuoğlu

15. En Yeşilaycı Vatandaş
 Ahmet Yeşilay

16. En Yeşilaycı Sosyal Mekân
 İ. B. B. Sosyal Tesisleri

17.   En Yeşilaycı Bürokrat
 İstanbul Valisi H. Avni Mutlu

18. En Yeşilaycı Siyasetçi
 Prof. Dr. Cevdet Erdöl

Özel Ödül
 Dr. Mehmet Müezzinoğlu
 Prof. Dr. Recep Akdağ

Mücadelede Onur Ödülü
 Recep Tayyip Erdoğan
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SAHA ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ

“Kariyeriniz başlamadan bitmesin’’ sloganıyla gençlerin bağımlılıklarla ilgili bilinçlenmesini sağlamak ama
cıyla kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. 2014 yılı içerisinde Aydın Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesin
de stant açılmıştır. Burada gençlere alkol gözlüğü dağıtılarak alkolün etkilerinin tecrübe edilmesi sağlanmış, 
böylelikle alkolün zararları konusunda farkındalık gelişmesi amaçlanmıştır. Etkinliklerde üye ve gönüllü 
sayısının arttırılması, Yeşilay kollarının prestijini arttırmak hedeflenmiştir. 

Kariyeriniz 
Başlamadan

Bitmesin!

YEŞİLAY BAŞKANLARI TEKNE TURU

Günümüzde ve geçmişte Yeşilay kolu başkanlığı yapmış kişileri bir araya getirmek amacıyla 21 Nisan 2014 
tarihinde yapılan etkinlikle yaklaşık 30 kişilik bir grupla boğaz turu yapılmıştır.
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CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

Yeşilay’ın çalışmalarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla üye ve gönüllü sayısının arttırılması, Yeşilay 
kollarının prestijini arttırma hedefleriyle 2014 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu finish alanında stant kurulmuş 
ve çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

ANNELER GÜNÜ

2014 Anneler Günü vesilesiyle bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilay Kadın Komisyonu, 
Bakırköy ve Bağcılar Devlet Hastanelerinde yeni doğum yapan anneleri ziyaret etmiştir. Kendilerine çiçek ve 
üzerinde “Tek bağımlılığım anne sütü’’ sloganı yazılı bebek önlükleri hediye edilmiştir. Ayrıca hastanelerin 
bahçesinde kurulan Yeşilay standında tanıtım malzemeleri dağıtılmıştır.
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31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ VAPUR ETKİNLİKLERİ

Tütün kullanımının zararları hakkında farkındalık oluşturmak ve üye, gönüllü sayısının arttırılması, amacıyla 
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde 55 yıldır şehir hatları vapurlarında seyyar satıcılık yapan halk kahramanı 
Burhan Pazarlama o gün Yeşilay adına Eminönü – Kadıköy hattında gün boyu sigaranın zararlarını anlatmıştır.

Sigara tüketiminin yasak olduğu alanlarda bu yasağa uyulmadığı takdirde halkın tepkisini ölçmek ve sigara 
içilmesine karşı çıkan biri olursa bu kişiye destek verip – vermediğini anlamak için ve destek çıkanların Yeşi
lay tarafından ödüllendirerek bir tür gerilla faaliyeti olarak gizli kamera çekimleri yapılmıştır.

26 HAZİRAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE GÜNÜ

Yeşilay ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eminönü Meydanı’nda yaptığı etkinlikte, 
halka uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili mesajlar verdi. Narkotik uzmanlarıyla bilgilendirme çalış
malarıyla birlikte farklı oyunlar, spor aktiviteleri gerçekleştirilen etkinlikte, uyuşturucuyu anında tespit eden 
narkotik köpekler de ilginç gösteriler yaptı.
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26 HAZİRAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE HAFTASI SEPETÇİLER KASRI FOTOĞRAF SERGİSİ

Yeşilay, 26 Haziran Haftası dolayısıyla dünyaca ünlü İtalyan fotoğraf sanatçısı Valerio Bispuri’nin “Paco” 
sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçının Latin Amerika’da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi ile uyuşturucu 
maddenin gençler ve aileleri üzerindeki etkisine dikkat çekildi. İstanbul Valisi H. Avni Mutlu’nun açılışına 
katıldığı sergi 2 ay süreyle halkın ziyaretine açık kaldı.

Taksim Metrosu Sergi Salonunda da sergilenen eserler daha sonra Yeşilay şubeleri tarafından diğer şehirler
de sergilenmeye devam etti.

YEŞİLAY İFTARI

28 Ağustos akşamı Ramazan ayı vesilesi ile Sepetçiler Kasrı’nda “Oruç bağımılık zincirlerini kırıyor” sloga
nıyla bir iftar yemeği düzenledi. Dönemin başbakanı R. Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı iftar davetinde Rama
zan’ın bağımlılıklardan arınmak için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.
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İSTANBUL MARATONU

“Bağımlılıkların üstüne basa basa yürüyoruz” sloganının yazıldığı pankartlarla yürüyerek farkındalık oluştur
mak amaçlandı. İstanbul Maratonu Halk Yürüyüşü’ne Genç Yeşilay ve Kadın Komisyonu öncülük etti.

 

“BIRAKMAK İSTİYORUM” FİLMİ TBMM ÖZEL GÖSTERİMİ

Böcek Yapım ile “Bırakmak İstiyorum” filminin yaygınlaştırması amacıyla yapılan işbirliği çerçevesinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri ve sağlık bürokrasisine özel gösterim yapıldı.

2014 YILI İÇERİSİNDE YEŞİLAY’IN STANT AÇTIĞI FUAR MERKEZLERİ

Helal Gıda Fuarı / CNR

Eczacılık Kongresi / Haliç Kongre Merkezi

Trans İstanbul / Lütfi Kırdar

Maraton EXPO / Sinan Erdem Spor Salonu

EXPO Natura / IFM

Dergi Fuarı / Sirkeci Garı

Yarı Maraton / Eski Galata Köprüsü
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SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK PROJESİ

2011 yılından bu yana Yeşilay ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ projesi 
kapsamında “Bağımlılık” konulu öykü, afiş, resim, karikatür, kompozisyon, münazara ve slogan yarışması 
düzenlemektedir. 

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek - İstanbul -2014 - Dereceye giren eserlerden.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini sağlamak, 
sigara, alkol, uyuşturucu ve internet bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavratmak, Yeşilay’ın faaliyet
leri hakkında bilgi sahibi yapmak amacıyla İstanbul’da münazara, öykü, afiş, resim, kompozisyon, slogan, 
karikatür, alanlarında yarışmalar düzenlenmiştir. 2015 yılında 7 ilde düzenlenen programın 2016 yılından 
itibaren Yeşilay şubeleri aracılığıyla tüm Türkiye’de uygulanması hedeflenmektedir. 2013 ve 2014 yıllarında 
gerçekleştirilen ödül törenlerinde finale kalan iki okulun katılımıyla bağımlılıklar üzerine münazaralar yapıl
mıştır. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve aileleri ile birlikte boğaz turu düzenlenmiştir.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında dereceye giren öğrencilerle tekne turu - 8 Haziran 2014
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İletişim Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEFLER:
• Bağımlılıklarla ilgili kampanyaların düzenlemesi

• Sosyal medya ağlarımızın çeşitlendirilmesi ve takipçi sayılarının arttırılması

• Yeşilay markası altında alt markaların oluşturulması

• Yeşilay Dergisi gelirlerini ve ulaşılan kişi sayısının arttırılması

KURUMSAL İLETİŞİM STRATEJİSİ
Her yıl 17 Mart tarihleri arasında yapılan Yeşilay Haftası kutlamaları ve okullardaki Yeşilay kolları ile bugüne 
gelen Yeşilay markası artık bir iletişim stratejisi ile yönetiliyor. Kalite yönetimi modeli kapsamında hazırlanan 
iletişim stratejisi, bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, interneti, sosyal medya ağlarını aktif 
bir mücadele alanı olarak kullanıyor.

Bugünün ve yarının en büyük ‘toplumsal sağlık 
farkındalığı’ hareketine öncülük eden Yeşilay’ın marka 
stratejisi, bugün nasıl algılandığı üzerine değil, 
gelecekte nasıl bilinmek istediği üzerine kurgulanıyor. 
Yeşilay zamana uygun imaja sahip, geniş katılımlı, etki
si yüksek farkındalıklar sunan ve hedef kitlesiyle özel 
iletişimlere geçen bir organizasyondur.

95 yıldır bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, 
bugün yeni vizyonuyla uluslararası alanda örnek bir 
sivil toplum örgütü yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor.

YEŞİLAY GÖRSEL KİMLİK REHBERİ
2020 vizyonu doğrultusunda yeni hedeflerine doğru 
yol alırken kurumsallaşma çalışmalarının bir parçası 
olarak Yeşilay logosu yenilenmiştir. Modern bir 
görünüme kavuşturulan logo 2015 yılı itibariyle 
kullanılmaya başlanmıştır.

Genel merkez ve şubeler olarak yapılan tüm görsel ve 
yazılı çalışmaların kurumsal bir bütünlük içerisinde ol
ması için “Yeşilay Görsel Kimlik Rehberi” hazırlanmıştır. 

Yeşilay markasının tüm mecralarda belirlenen kurallara 
göre yer almasını ve kurumsal bir bütünlük içerisinde 
olmasını sağlamak amacıyla da genel merkez çalışan
larına ve sanal sınıf aracılığıyla şubelere bilgilendirme 
yapılmıştır.
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SOSYAL MEDYA
Sadece gerçek kullanıcılardan oluşan sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları her geçen gün artmaktadır. 
Yapılan girişimlerle pek çok platformda “@1920yesilay” hesabı “onaylanmış hesap” olarak güvence altına 
alınmıştır. Twitter Trend Topic (TT) kampanyalarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bağımlılıklara 
çekerek, farkındalıklarını artırmaya yönelik sosyal medya çalışmaları yapılmıştır. Toplam 8 TT çalışmasında; 
102,366 tweet atılmış, 52,677 retweet yapılmış ve TT çalışmasına toplam 41,100 Twitter kullanıcısı direk katı
lım sağlamıştır.

Twitter takipçi sayısı  Facebook takipçi sayısı  
Aralık 2014 - 11.339  Aralık 2014 - 15.786

WEB SİTESİ / YESILAY.ORG.TR
Yeşilay’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda imajını, faaliyetlerini en iyi biçimde tanıtacak ve yansıtacak, 
yeni kurumsal yapısını örgütsel, ve enformasyonel yönleriyle gösterecek, paydaşların ve vatandaşların 
kurumun sunduğu ebilgi’ye erişimini bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından en kolay biçimde sağlaması 
amacıyla yenilikçi, işlevsel ve kullanıcı dostu bir web sitesi hazırlanmıştır.

Yeşilay’la ilgili her türlü gelişmenin aktarılmasının yanı sıra bağımlılıklarla ilgili pek çok bilginin sunulduğu 
web sitesi aynı zamanda ziyaretçilerden gelen bilgi ve materyal taleplerini karşılayacak şekilde kullanılan 
diğer yazılımlarla entegre çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. 

günlük ortalama tekil ziyaretçi sayısı ................  460

aylık ortalama tekil ziyaretçi sayısı ............... 13.000

aylık ortalama sayfa görüntülenme sayısı ....  44.000

2014 toplam ziyaretçi sayısı .......................  168.312
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UCUNDA ÖLÜM VAR - DÜNYANIN İLK NARGİLE FARKINDALIK KAMPANYASI

HEDEF KİTLE: 

Gençler öncelikli olmak üzere tüm Türkiye kamuoyu

AMAÇ: 

Nargilenin zararlı etkileri hakkında bilinç oluşturmak, kullanım oranlarını düşürmek.

STRATEJİK HEDEF: 

Bağımlılıklarla ilgili kampanyaların düzenlemesi.

AÇIKLAMALAR:

Kampanya halk sağlığı iletişimi esasları göz önünde bulundurularak hazırlanmış, 5 film 2 viral film ve 
baskılı materyaller ile toplam 5 ay süreyle devam etmiştir. Kampanya filmleri 4207 sayılı kanun kapsa
mında televizyon ve radyolarda kamu spotu olarak yayınlanmıştır. Kampanya öncesi ve sonrası yapılan 
anket ve araştırmalarda nargile kullanımından doğan zararlarla ilgili farkındalığın belirgin bir şekilde 
yükseldiği görülmüştür.
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TV VE VİRAL SPOTLAR

Madde Bağımlılığı

Genç Yeşilay Pasif İçicilik

Kumar Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Bayram Mesajı - Teknoloji Bağımlılığı

Yeşilay Tanıtım Filmi 2014
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2014 Yılbaşı Alkol Bağımlılığı Viral Filmleri / Alkol aldığında 1 dakika sonrasını bilemezsin...

Yeşilay İmaj Filmi TBM Kamu Spotu
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TBM RÖPORTAJLARI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi işbirliği ile bağımlılık konuları ileilgili sanatçı, akade
misyen, yazar ve uzmanlarla röportajlar yapılmıştır. tbm.org.tr, yesilay.org.tr ve youtube.com/1920yesilay 
hesabından izlenebilmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR VİDEOLARI
Yeşilay ve Yeşilay’ın mücadele ettiği bağımlılık konularıyla ilgili akla gelen soruları yetkililere ve uzmanlarına 
sorduk. Kamera karşısına geçen Yeşilay yöneticileri ve bilim kurulu üyeleri merak edilenleri cevaplandırdı.
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YEŞİLAY TRT İŞBİRLİĞİ
TRT ile yapılan protokol kapsamında Yeşilay’ın bağımlılıklarla ilgili mesajları ekranlara taşınıyor. Sunuculuğu
nu Haluk Piyes’in yaptığı “Savunuyorum” münazara yarışması için TRT Okul ile işbirliği yapılmıştır. Yapımcı
lığını TRT’nin yaptığı ve bağımlılıklarla mücadele konusunun işendiği “Son Çıkış” dizisinin hazırlıkları devam 
etmektedir.

SON ÇIKIŞ

DİZİ

TRT MÜZİK EKRANLARINDA YEŞİLAY MESAJLARI
Yeşilay’ın mesajları TRT Müzik ekranlarında ünlü sanatçılar tarafından seyirciye ulaştırılıyor. 
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DERGİLER

YEŞİLAY DERGİSİ

Yeşilay Dergisi 1925 yılından bu yana aralıksız olarak her ay sağlık, eğitim ve kültür alanında yayımlanmakta 
ve Türkiye’de bağımlılıklar alanında çıkan tek dergi olma özelliğini taşımaktadır.

Yeşilay Dergisi, her ay bağımlılıklar alanında dosya konusuyla alanında uzman isimlerin makaleleri ve uzman 
isimlerle yapılan röportajlarla yayına hazırlanmaktadır. Sağlık alanında güncel haber, tavsiye ve bilgilendirme 
niteliğindeki yazıların yanı sıra kültürsanat alanında söyleşi, sinema, kitap, tiyatro, hobi, gastronomi, gezi ve 
spor tanıtımları da dergide yer edinmektedir. Yeşilay Dergisi genç ve yetişkinlere hitap eden bir dergidir.

8 26 40 62Yeşilay Zümrüdüanka 
Ödül Töreniyle Yeşilay 
En’lerini Seçti.

Yrd. Doç. Dr. M. Ali 
Balkanlıoğlu
Değerler Eğitimi 
ve Medya

Pedagog
Öznur Simav 
“Hayır” diyememek 
tatminsiz bir neslin 
yetişiyor olması demek!

Edebiyatın insanı insana 
anlatmada en iyi yol 
olduğunu ifade eden 
Canan Tan’dan:
“Yazmazsam  
yaşayamam!”

AYlık SAğlık,  EğiTiM  ve  külTür DErgiSi yesilay.org.tr
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Yelken Kanatla 
uçmaya hazır mısın?
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Üç spor bİr arada: TriaTlon

Volkan SeVercan: aşk 
bağımlılığın düşürdüğü 
SerSefil halleri 
bağışlayabilir mi? 10

Öznur SimaV: Çocuklarda 
“hayır” deme beceriSi 32

uğur eVcin: bağımlılığa karşı 
bilgilendirmek; ama naSıl? 36

AYLık SAğLık, EğİTİm vE küLTüR DERGİSİ 

10 24 28 64
Yeşilay Gönüllüsü 
Ünlü Oyuncu Haluk 
Piyes: “Bağımlılığın 
sonunda sadece 
ölüm var”

Uzm. Psk. Dan. 
Uğur Evcin
Önleme Perspektifinden; 
Bir Kıvılcım ve Sonrasının 
Hissettirdikleri... 

Prof. Dr. Necdet Ünüvar
Gençlerimizin karşısına çıkabilecek 
en büyük tehlike olan 
bağımlılıklara karşı yapılacak 
önleyici çalışmaları son 
derece önemsiyorum.

Pervin Tuba Durgut
Bağımlılık yapan 
nargilenin hızla
yayılması, müdahale 
edilmesi gereken
bir halk sağlığı sorunudur. 

Aylık SAğlık,  EğiTim  ve  kÜlTÜr DErgiSi yesilay.org.tr

y
E

Ş
ilAy

 D
E

r
g

iS
i h

A
z

ir
A

N
 20

14
 9

6
5

Haziran 

2 0 1 4

8 9 . Y I L 

5 TL

Stress çocuklara saçını 
başını yolduruyor.

Durgun suda akıp 
gitmenin keyfi: Kano
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Arz ve TAlep AzAlTımı,    
      Önleme ve Tedavİ        
                           YÖnTemlerİ 
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Elektromanyetik alanlar 
büyüme hormonu olan 

melatoninin salgılanmasını 
engelliyor!

Oruç bağımlılık 
zincirlerini kırıyor, bizi 

özgürleştiriyor!

42

07
RİSKLİ 

İNTERNET
& TEKNOLOJİ 

KULLANIMI

12 24 32 66
Sağlık Otoriteleri FIFA 
2014’ü Kınıyor;
Alkol Endüstrisi Dünya 
Kupası’na Sponsor 
Olamaz!

Doç. Dr. 
Abdullah Özkan
Etik, iletişime 
stratejik 
değer katar.

Prof. Dr. Kemal Sayar
Teknolojiye olan 
bağlılığımız, her geçen gün 
insana olan temasımızı 
yapaylaştırıyor. 

Oylum Talu
Sigara, alkol içme, yatış, 
kalkış saatlerine dikkat et, 
hayata pozitif bak, poszitif 
düşün. Budur yaşamak!
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Yeşilay Dergisi 2014 yılında her ay özel dosya konuları kapsamında uzman isimlerden alınan yazılar ve 
yapılan röportajlarla bağımlılıklar alanındaki konularda kamuoyuna önemli bilgiler aktarmıştır. Dergi’de yer 
alan konuların aynı zamanda basında da yer alması sağlanmış, özel haber çalışmaları yapılmıştır. 2014 yılı 
içerisinde 72000 dergi basılmış, genel protokol, şubeler, temsilciler, medya, aboneler,  üniversiteler, kütüp
hanelere düzenli olarak ulaştırılmıştır.

ADDICTA DERGİSİ

Addicta: The Turkish Journal on Addictions, bağımlılık sorununu ele alan 
araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı 
uluslararası ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, 
bağımlılıkla ilgili nitelikli tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili 
politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak 
çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve 
özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık 
alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin 
oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. 

Addicta dergisi ilk ikisi 2014 ve üçüncüsü 2015 yıllarında olmak üzere üç sayı 
olarak yayınlanmıştır. Dergi ulusal ve uluslararası bilimsel mecralarda yer 
almakta ve ülkemizin bağımlılıklarla mücadelesine önemli bir vizyon kazandır
maktadır.



68

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

2014  Faaliyet Raporu

YEŞİLAY YAYINLARI
Yeşilay’ın faaliyet alanı olan bağımlılıklarla mücadele konusunda bilimsel çalışmalar ortaya koyarak farkında
lık oluşturmak ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla kitaplar yayınlanmaktadır.

yesilaymarket.com adresinden kitap satışları yapılmaktadır.

1 Apaçi Gençlik / Ömer Miraç Yaman

2 İnternet Bağımlılığı ‘’Ne Bilmeliyiz, Ne Yapmalıyız’’ / Klinik Psikolog Mehmet Dinç

3 Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı / Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Çalıştayı 

4 Tütün Kontrolü ve Ticaret İhtilafı / Sebahattin Kuş

5 Yeşilay Diyor ki! / Prof. Dr. M. İhsan Karaman
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Genç Yeşilay

Genç Yeşilay, gençliği hedef alan bağımlılık türleri ve kötü alışkanlıklar ile mücadele etmek, gençliğimizi bu 
konularda bilgi ve fikir sahibi yapmak amacıyla kurulmuştur.

“Genç Yeşilay” Yeşilay’ın gençlik komisyonudur. Genel Müdürlüğe bağlı teşkilatlanma birimi altında bulu
nan Gençlik Komisyonu Genç Yeşilay’ın işleyişini kontrol eder ve toplantılarda yönetim kurulu üyeleri, birim 
yöneticisi, gençlik komisyonu sorumlusu ve Genç Yeşilay gönüllüleriyle birlikte üniversite Yeşilay Kulübü 
başkanları hazır bulunur. Bu toplantılarda Yeşilay’ın stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyet planı hazırlanır 
ve uygulamaya geçilir.

Genç Yeşilay tarafından yürütülen ve takip edilen faaliyetler:

• Üniversite Yeşilay Kulüplerinin Kurulması ve Çalışmaları

• Gençlik Seminerleri

• Söyleşiler

• Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Gençlik Zirvesi

• Sosyal Medya Okulu Projesi

• Stant Faaliyetleri

• Yeşilay Haftası Hazırlık Çalışmaları
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YEŞİLAY KULÜPLERİ
Teşkilatlanma Birimi stratejik hedefleri kapsamında bulunan Yeşilay’ın tüm eğitim kurumlarında yaygınlaş
tırılması hedefi doğrultusunda “Yeşilay Kulüplerinin Sayısının Artırılması” stratejik amacı ile 2013 yılında 
mevcut altı ayrı üniversite bünyesinde kurulu olan Yeşilay Kulüpleri faaliyetlerle aktif hale getirilmiş ve sekiz 
ayrı üniversite bünyesinde Yeşilay Kulübü kurulmuştur. Aralık 2014 itibari ile 59 üniversitede Yeşilay Kulübü 
kurulmuş, 12 üniversitede kuruluş işlemleri başlatılmıştır.

YEŞİLAY KULÜBÜ KURULAN ÜNİVERSİTELER

• Acıbadem Üniversitesi

• Adıyaman Üniversitesi

• Ahi Evran Üniversitesi

• Ankara Üniversitesi

• Balıkesir Üniversitesi

• Bayburt  Üniversitesi

• Bezmialem Vakıf Üniversitesi

• Bilgi Üniversitesi

• Boğaziçi Üniversitesi

• Bülent Ecevit Üniversitesi

• Erciyes Üniversitesi

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

• Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

• Fatih Üniversitesi

• Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi

• Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi

• Gedik Üniversitesi

• Iğdır Üniversitesi

• Işık Üniversitesi 

• İstanbul Aydın Üniversitesi

• İstanbul Bilim Üniversitesi

• İstanbul Şehir Üniversitesi

• İstanbul Üniversitesi

• Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

• Karabük Üniversitesi

• Konya Selçuk Üniversitesi

• Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

• Maltepe Üniversitesi

• Medeniyet Üniversitesi

• Medipol Üniversitesi

• Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

• Melikşah Üniversitesi

• Mimar Sinan Üniveristesi

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

• Necmettin Erbakan Üniversitesi

• Nişantaşı Üniversitesi

• Okan Üniversitesi

• Pamukkale Üniversitesi

• Sakarya Üniversitesi

• Sebahattin Zaim Üniversitesi

• Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi

• Toros Üniversitesi

• Trakya Namık Kemal Üniversitesi

• Uşak Üniversitesi

• Üsküdar Üniversitesi

• Yalova Üniversitesi

• Yeni Yüzyıl Üniversitesi

• Yıldız Teknik Üniversitesi
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SEMİNERLER / SÖYLEŞİLER
Üniversitelere yönelik düzenlenen programlar öğrencilerle Yeşilay yöneticileri, sanatçılar, sporcular ve akade
misyenleri bir araya getirmektedir. Ayrıca doktora çalışması için uyuşturucu bağımlısı gençleri 1 yıl boyunca 
gözlemleyip “Apaçi Gençlik” adı altında kitaplaştıran Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç 
Yaman’ın seminerleri devam etmektedir. 

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) EĞİTİMLERİ
Genç Yeşilay gönüllülerinin küresel bazda projelerde yer alması ve çalışmalar düzenlemesi amacıyla, uzman 
personelimiz tarafında PCM (Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi) verilmektedir.

Eğitimin hedefleri:

• Proje yazma metodolojisini öğrenmek

• Hibe programlarının yapısını öğrenmek

• Uygulamalar yaparak ön yargıları yıkmak

İlki 2015 yılında Genç Yeşilay gönüllülerinin katılımı ile düzenlenen eğitimin, orta vadede tüm Genç Yeşilay 
üyelerine verilmesi planlanmaktadır.

BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ
Genç Yeşilay gönüllülerine, sivil toplum ruhunu aşılamak ve gönüllülük faaliyetlerinde profesyonellik ka
zandırmak, kamuoyunda davranışları, çalışmaları ve katıldıkları faaliyetlerde etkin iletişim kurma becerisine 
sahip olabilmeleri için etkin iletişim ve beden dili eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
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SOSYAL MEDYA OKULU PROJESİ
Sosyal medyanın güvenli kullanımı bilincinin kazandırılması ve sosyal medya bağımlılığının önlenmesi ama
cıyla yürütülen proje kapsamında, Sosyal Medya Okulu eğitimleri düzenlenmektedir. 
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GENÇLİK KAMPLARI
Genç Yeşilaycıların farkındalık, aidiyet, moral ve motivasyonunu sağlamak, lider kadronun tecrübesini artır
mak amacıyla düzenlen kamplar üniversite kulüpleri ve gönüllü sayısını artırmayı hedeflemektedir.

ANKARA ÇAMKORU KAMPI

29 Ağustos  9 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Genç Yeşilay’ın ilk kamp faaliyetidir. Kızılay’ın ev 
sahipliğinde Ankara Çamkoru kamp alanında yapılan kampa 1019 kişi başvuru yapmış 66 farklı üniversite
den toplam 120 öğrenci katılmıştır. Kamp eğitimleri, katılım ve program akışı Genç Yeşilay’ın kamp istasyon
ları ve aktiviteleri Türk Kızılay’ının kontrolünde gerçekleşmiştir. Kampta Genç Yeşilay’dan 8 erkek 9 bayan 
kamp liderliği görevini yapmıştır.

Kampta Yapılan Eğitimler

• Yeşilay Tanıtımı, Tarihi, Misyon ve Vizyonu

• Bireysel ve Kitlesel Eylemler

• Madde Bağımlılığı, Sosyal ve Kültürel Sebepler

• İrade Eğitimi

• Alkol ve Tütün Bağımlılığı

• Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı

• Yeşilay Kulübü Nasıl Kurulur ve Ne Yapar?
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Teşkilatlanma Çalışmaları
2014 Şube Sayısı 2014 Temsilcilik Sayısı 2014 Gönüllü Sayısı

69 79 30.000

• Başta İstanbul olmak üzere Yeşilay şubelerinin bulunduğu şehir meydanlarında kurulan stantlarda 17 
Mart Yeşilay Haftası süresince ziyaretçilere bağımlılıklar hakkında bilgiler verildi, promosyon ve tanıtıcı 
malzemeler dağıtıldı. İstanbul’ da Beşiktaş, Mecidiyeköy, Bakırköy, Eminönü, Kadıköy ve Üsküdar 
meydanı olmak üzere altı noktada stant çalışması yapıldı.

• Yeşilay Haftasında şubeler tarafından il ve ilçe merkezlerinde görünürlük faaliyeti olarak stant 
çalışmaları yapıldı. 11 şube sağlık yürüyüşü düzenlerken, 4 şube koşu yarışması organize etti. 28 Yeşilay 
şubesi bulundukları şehirlerde vali ve belediye başkanlarını ziyaret ederek Yeşilay pazubandı taktılar. 
Çocuklara yönelik “Yeşilin Her Tonu” etkinliği de 4 şube tarafından gerçekleştirildi.

• Ülke genelinde teşkilatlanma çalışmaları devam etmektedir. Şube kurulması için Yönetim Kurulu 
tarafından yetkilendirilen kurucu heyetlerle birlikte ülke genelinde kırk ayrı noktada şubeleşme 
çalışması gerçekleştirildi.

• Mevcut şubelerin kapasitelerinin artırılması maksadıyla Proje Arge Birimi ile işbirliği içerisinde dosya 
çalışması hazırlandı.

• Şubelerin bağımlılıkla mücadelede mali ve teknik kapasiteni arttırılması hedefiyle 12 Yeşilay şubesine 
proje bazlı yaklaşık 500 bin TL hibe destek sağlanmıştır.

YEŞİLAY YÜKSEK İSTİŞARE KURULU VE ŞUBELER EĞİTİM PROGRAMI

AMAÇ:

Belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda ülke genelinde faaliyetlerin yaygınlaştırılması, kurumsal 
kimlik çerçevesinde görünürlük faaliyetlerinin artırılması, Yeşilay’ın mücadele alanları konusunda şube 
yöneticilerine kapasite geliştirme eğitimlerinin verilmesi.

AÇIKLAMALAR:

16 – 17 Ağustos 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu Şubeler Eğitim 
Programı kapsamında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve şube yöneticilerinin katılımı ile faaliyet
lerin proje bazlı organize edilmesi, farkındalığın ve görünürlüğün artırılması, bu çalışmaların kurumsal 
kimliğe uygun gerçekleştirilmesi kararı verilmiştir.
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Uluslararası Çalışmalar
Yeşilay ulusal anlamda çok güçlü olan insan kaynağı ve kapasitesinin yanında son yıllarda uluslararası bo
yutta önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yeşilay uluslararası çalışmalarda global seviyede tütün, alkol, 
madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi toplumlara ve gelecek nesillere zarar veren her tür zararlı alışkan
lıklara ve bu alışkanlıkların arkasındaki endüstriyel güç odaklarına karşı insan onuru, saygınlığı ve sağlığı için 
toplumların zararlı alışkanlıklarla mücadelelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 

ULUSLARARASI ÜYELİKLER VE İŞBİRLİKLERİ
Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede uluslararası çalışmalarla Yeşilay ülkemizin dış politika vizyonuna önemli 
katkılar sağlamaya devam etmektedir. Yeşilay Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyine bağlı 
çeşitli mecralarda çalışmalar yapmakta, Avrupa Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE), Uyuşturucuya Karşı 
Avrupa Örgütü (EURAD) gibi platformlarda Türkiye’yi temsil etmektedir. Bu yönüyle Yeşilay bölgemizde ve 
yakın coğrafyamızda henüz bağımlılıklarla ilgili etkili çalışmaların olmadığı ülkeler için örnek ve yönlendirici 
bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. Yeşilay 2015 yılı itibariyle aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda etkin 
etkin çalışmalar yürütülmektedir. 

• Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü (EURAD) Yönetim Kurulu üyesi

• Avrupa Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE) Yönetim Kurulu üyesi

• Uluslararası Uyuşturucu Politikaları Cemiyeti (ISSDP) üyesi

• Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü (ECOSOC)
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) sivil ağı olan Viyana NGO Komitesi üyesi

• Uluslararası Uyuşturucu Politikaları Konsorsiyumu (IDPC) üyesi

• Çin Halk Cumhuriyeti merkezli faaliyet gösteren Uluslararası İpekyolu Tıp Araştırmaları Merkezi 
üyesidir

• İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde sağlık politikaları alanında faaliyetler yapmak üzere oluşturulan 
İbni Sina Sağlık Birliği üyesi

• İslami Tıp Birlikleri Federasyonu (FIMA) bünyesinde Bağımlılık Çalışma Grubu adıyla birçok 
ülkeden doktorların bulunduğu komisyonun başkanı
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Yeşilay, adı geçenlerin dışında çok sayıda kuruluşla da işbirliği yapmakta ve tütün, alkol ve zararlı alışkanlık
lar gibi bağımlılıklarla mücadelede global dayanışmayı önemli görmektedir. Bu bağlamda Yeşilay UNGASS 
2016 olarak bilinen Birleşmiş Milletler’in uyuşturucu politikaları alanındaki özel oturumu sürecinde faali
yetleri sürdürecek olan 26 kuruluşun yer aldığı Sivil Toplum Çalışma Grubu (Civil Society Task Force) adıyla 
oluşturulan komisyonda yer almaktadır. Bu kapsamda 2015 yılı içerisinde Birleşmiş Milletler bünyesinde 
uyuşturucu politikaları alanında Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde sivil toplumun uyuşturu
cu politikalarına katılımı konularında Yeşilay’ın çok önemli bir rol oynaması beklenmektedir.  

ULUSLARARASI YEŞİLAYLAR FEDERASYONU 
Yeşilay son yıllarda uluslararası teşkilatlanma çalışmalarına hız vermiş ve birçok ülkede ülke Yeşilaylarının 
kuruluş çalışmasını başlatmıştır. Ülke Yeşilayı ilgili ülkede o ülkenin bir derneği ve Türk Yeşilayı’ndan ba
ğımsız olarak kurulmaktadır. Kurulan bu dernek 2015 yılında İstanbul merkezli kurulacak olan Uluslararası 
Yeşilaylar Federasyonunun üyesi olacaktır. 

Bağımlılıklarla mücadelede yaklaşık bir asırlık tecrübesi bulunan Yeşilay, Haziran 2015’te İstanbul merkezli 
Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu kuruluşu için resmi başvurularını başlatacaktır. Bu çatı kuruluşun amacı 
diğer ülkelerde kuruluşu tamamlanmış olan ülke Yeşilaylarının İstanbul merkezli yeni bir çatı kuruluş altında 
toplanmasıdır. Kurulan dernekler 2015 yılında İstanbul merkezli kurulacak olan Uluslararası Yeşilaylar Fede
rasyonunun üyesi olacaktır.

2013 yılında başlatılan uluslararası teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde 22 ülkede Yeşilay kuruluş çalış
maları başlatılmış ve çok sayıda ülke ile de kuruluş için iletişime geçilmiştir. Yeşilay kuruluş çalışması devam 
eden ülkeler:

• Filistin 

• Lübnan 

• Karadağ 

• Bosna Hersek 

• Tayland 

• Malezya 

• Kongo 

• Kıbrıs

• Arnavutluk

• Kenya

• Sudan

• Kosova

• Senegal

• Mali

• Fildişi Sahilleri

• Bangladeş

• Uganda

• Nijerya

• Yemen

• Tanzanya

• Sırbistan

• Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Çin) 
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ULUSAL AJANS ERASMUS PROGRAMI MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ 
EBEVEYN FARKINDALIĞI PROJESİ
Son yılların en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelede toplum üzerin
de gereken farkındalığı yaratmak ve ihtiyaç duyulan davranış değişikliğini gerçekleştirebilmek için sosyal 
pazarlama kampanyaları en önemli araçlardan biridir. Sosyal medyanın ve kitle iletişim araçlarının etkili kul
lanımıyla hedef kitlelere doğru mesajların aktarıldığı bu kampanyaların başarılı olabilmesi için kanıta dayalı 
verilerle oluşturulmuş teorik bir arka plana sahip olması gerekmektedir.

DRUG 
ADDICTION 
AWARENESS
ON ADULTS

PROJECT

2014 yılında planlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından, Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar 
Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan iki yıl süreli “Yetişkinlerde Madde Bağımlılığı Farkın
dalığı” projesi 2015 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Portekiz, Litvanya ve Belçika’dan güçlü STK’larla 
işbirliği içinde uygulanacak olan çok uluslu projemiz kapsamında iki ana çıktının elde edilmesi planlanmak
tadır. Bu çıktılardan ilki “Madde Bağımlılığı İletişim Stratejisi”, diğeri ise bu stratejiye uygun en az üç farklı 
alanda medya aracıdır. Bahsi geçen çıktıların elde edilebilmesi için proje kapsamında uluslararası boyutta 
saha araştırmaları, personel eğitimleri, çalışma toplantıları ve bir yarışma düzenlenecektir. Projede elde edi
len somut çıktıların denenmesi ve etkisinin ölçülecek olması ise bizlere gelecek dönemde ülkemizde gerçek
leştirecek sosyal pazarlama kampanyalarının daha güçlü ve etkili olması için önemli bir fırsat sunacaktır.

PROJE EĞİTİM KONULARI

• Türkiye’de Uyuşturucu Politikaları ve Eylem Planı

• Bağımlı Çocuklar ve Aileleri Arası İlişkilere Bakış, Teoriler ve Saha Deneyimleri

• Uyuşturucu bağımlılığı anket çalışmalarında hedef kitle nasıl tanımlanır, ölçülür, sonuçlar bir 
kampanyada nasıl kullanılır?

• Halk Sağlığında Etkili İletişim Stratejileri 

• Etkili sosyal pazarlama kampanyaları nasıl yapılır? Bir örnek olarak Nargile Farkındalık Kampanyası

• Medya İlişkileri

• “Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde İletişim stratejisi

• Kriz İletişimi

• İnteraktif Pazarlama İletişimi

• Uyuşturucu Bağımlılığına SosyoEkonomik Yaklaşım

• Etnografik Gözlem Deneyimi
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PROTOKOL İMZALANAN KURUMLAR

Böcek Film Yapım Hizmetleri A.Ş. Mayıs 2014

Diyanet İşleri Başkanlığı Eylül 2014

İstanbul Üniversitesi Açıktan ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2014

İstanbul Üniversitesi Eylül 2014

Mesleki Yeterlilik Kurumu Ağustos 2014

Milli Eğitim Bakanlığı Ocak 2014

Önder İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği Haziran 2014

Pashaprojects Medya Hiz. Tur. Org. ve Tic. Ltd. Şti. Haziran 2014

Selçuk Üniversitesi 2014

TRT Ağustos 2014

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.  
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konularında İşbirliği

Ağustos 2014

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 
EDevlet Kapısı Entegrasyonu

Haziran 2014
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YEŞİLAY’IN KATILDIĞI ÖNEMLİ KURUL/KONFERANS/KONGRE/TOPLANTILAR
• Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Toplantıları

• Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu Toplantıları

• İstanbul İl Tütün Kurulu Toplantıları 

• Plan Bütçe Komisyonu Çalışmaları

• Ulusal Kanser Haftası Sempozyumu

• İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu Toplantıları

• Kaymakamlar Toplantısı – İstanbul

• Sağlık Bakanlığı Sınır Ötesi Sağlık Hizmetleri Çalıştayı

• Türk Kızılayı Bilgi Teknolojileri Arama Toplantısı

• Ak Parti Genel Merkez Kadın Kollarının Milletvekili eşlerine yönelik “Uyuşturucu Madde Kullanımıyla 
Mücadele Deneyimler ve Toplum Odaklı Önlemler” Toplantısı – Bağımlılıkla Mücadelede Yeşilay’ın 
rolü

• CHP Grubu  Yeşilay Tanıtım Sunumu

• Uyuşturucu İle Mücadelede Yerel Koordinasyon Toplantısı – Vali Yardımcılarına TBM Sunumu 

• 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  Uyuşturucu İle Mücadele Rehabilitasyon Çalıştayı

• İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Eylem Planı 20142023 Uygulamalarında Sivil Toplum Kuruluşlarının 
Rolü Çalıştayı, 78 Nisan 2014, Ankara

 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dünyası Sivil Toplum Zirvesi, 1113 Mayıs 2014 – Yeşilay 
faaliyetleri Sunumu 

• İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, AB Gençlik Politikaları Kapsamında Akıl ve Ruh Sağlığı Paneli ve 
Çalıştayı, 25 Ekim 2014

• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Madde Bağımlılığı İle Mücadele Toplantısı, 2325 Ekim 2014
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YEŞİLAY’IN KATILDIĞI ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
• Uluslararası Uyuşturucu Madde Politikaları Konferansı, 2225 Mayıs 2014, Roma  İtalya

• Uluslararası Geleneksel Çin ve Uygur Tıbbı Kongresi, 1617 Ekim 2014, Urumçi, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi  Çin Halk Cumhuriyeti

• 6. Avrupa Alkol Politikaları Konferansı, 1617 Kasım 2014, Brüksel  Belçika

• Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü Genel Kurulu, 10 Aralık 2014, Brüksel  Belçika

• 16. Dünya Tütün Veya Sağlık Konferansı 1721 Mart, Abu Dhabi  Birleşik Arap Emirlikleri
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