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1920TARİHÇE

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında 
yayılmaya başlayan alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla 
mücadele etmek amacıyla, 5 Mart 1920’de İstanbul’da 
kurulmuştur.

Dönemin otuz aydını, büyük bir ileri görüşlülükle, 
o günlerde hiç de öncelikli görünmeyen, ama 
geleceğin belki de en büyük tehlikelerinden biriyle, 
bağımlılıklarla mücadele etmek için bir söz verirler. 
Sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın sözü. Bağımlılıklarla 
mücadelede umudun, kararlılığın sözü.

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 
“Hilal-i Ahdar” adıyla kurulan Yeşilay’a 1934 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla ‘kamuya yararlı dernek 
statüsü’ verilmiştir.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça 
Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiş, 
alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve 
yakın tarihte teknoloji bağımlılığı mücadele alanlarına 
dahil olmuştur.
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5

Teknoloji Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı

Kumar Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı

Uyuşturucu Madde 
Bağımlılığı



VİZYON, MİSYON

Vizyon
Kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken bağımlılıkla 
mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde öncü rol 
oynayan bir Yeşilay.

Misyon
Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, 
toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı 
alışkanlıklardan 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.

Yeşilay, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Özel 
Danışmanlık Statüsüne sahiptir. 

Yeşilay, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı “Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik” 
belgesine sahiptir.
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TEMEL DEĞER 
ve İLKELER

• İnsan Onuru İçin Bağımlılıklarla Mücadele
• Ayrım Gözetmemek
• Bağımsızlık
• Hayır Kurumu Niteliği
• Halk Sağlığı Niteliği
• Bilimsellik
• Küresellik
• Toplumsallık
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PROJELER





TBM
Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı

TBM, Yeşilay’ın geliştirdiği toplum tabanlı evrensel 
bir eğitim programı modelidir. 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 prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile 
bağımlılık türlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yeşilay’ın Milli Eğitim Bakanlığıyla hayata geçirdiği bu 
programda 32.872 rehber öğretmen vasıtasıyla her yıl
10 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine ulaşılıyor. 
Ülke çapında Halk Eğitimi Merkezleri aracılığı ile 
yaygınlaştırılarak öncelikle öğrencilere ardından toplum 
geneline ulaşacak olan TBM, kurumsal işbirlikleri ile de 
bağımlılıkla mücadele çalışmalarını genişletmektedir.
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tbm.org.tr
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956 32.872

10
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Okulda Bağımlılığa Müdahale Eğitim Programı (OBM), 
ergenlerde tütün, alkol, uyuşturucu madde kullanımına 
yönelik okul temelli kısa müdahale programıdır.

Pilot uygulama eğitimlerinde, rehber öğretmenlere, 
öğrencinin durumunun nasıl tespit edileceği, madde 
kullandığının öğretmen tarafından nasıl anlaşılacağı, 
gencin tedaviye nasıl ikna edebileceği, ailenin durumdan 
haberdar edilmesi ve desteklenmesi, aile içi ilişkilerin 
tespiti, öğrencinin riskli durumdan ailesinin desteğiyle 
nasıl kurtulabileceği anlatıldı.

Pilot çalışma süresince rehber öğretmenlere Yeşilay 
tarafından süpervizör desteği verilmiş ve sonuç
değerlendirmeleri yapılmıştır. OBM, Türkiye genelinde 
okullarda yaygınlaşacaktır. 

OBM
Okulda Bağımlılığa Müdahale 
Eğitim Programı
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YEŞİLAY YAŞAM BECERİLERİ
EĞİTİM PROGRAMI

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı, yaşam 
becerileri eğitimleri yoluyla madde kullanımına 
yönelecek risk faktörlerini azaltmak, koruyucu faktörleri 
artırmak hedefleriyle okul temelli koruyucu, güçlendirici 
bir eğitim programıdır.

Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı ile, problem 
çözme, stresle başa çıkabilme, merak, özenti, kendini 
ispat etme gibi dürtüleri kontrol altına alma gibi yaşam 
becerileri ve yetilerin geliştirilmesi yoluyla ergenlik 
dönemindeki risklerin önüne geçmek amaçlanmıştır.
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Son yıllarda sıklıkla giderek artan uyuşturucu kullanımı, 
ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline 
gelmiştir. Bu soruna etkin bir şekilde müdahale 
edebilmek için bağımlıların tedavi sonrası sosyal hayata 
entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bağımlılıkla 
mücadelede bütüncül bir bakış açısı ile her alanda etkin 
faaliyetler yürüten Yeşilay, yeni ve çok önemli bir projeyi 
daha hayata geçirdi. “Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon 
Modeli” projesi ile rehabilitasyon merkezlerinin 
hizmet sunumunu, finansmanını, insan kaynağını, 
akreditasyonunu ve denetimini içeren bir model 
geliştirdi. Modelin, Türkiye Bağımlılık Rehabilitasyon 
Modeli olarak hayata geçirilmesiyle Türkiye’ye özgü 
bir rehabilitasyon sistemi kurulmuş olacak. Türkiye 
Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli ile mevcut yüksek nüks 
oranlarının azaltılması ve bağımlıların rehabilite edilerek 
sosyal hayata kazandırılması hedeflenmektedir. 

TÜRKIYE BAĞIMLILIK
REHABILITASYON
MODELI/MERKEZI



YEŞILAY DANIŞMANLIK  
MERKEZI (YEDAM)
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Yeşilay, 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle çalışma 
alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekledi. 2015 yılında 
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kuruldu. İlk aşamada 
444 79 75 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye 
başlayan YEDAM İstanbul’da Üsküdar, Cerrahpaşa, 
Başakşehir, Ümraniye, Şanlıurfa’da Eyyübiye, Düzce ve 
Antalya hizmet binalarını faaliyete açtı. Yeşilay, YEDAM ile 
bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık 
ve rehabilitasyon desteği vermektedir. YEDAM’ın tamamı 
bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi, 
arayan kişilere uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı 
konusunda bilgi verme ve doğru yönlendirme, tavsiye ve 
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.



YEDAM* Atölye, alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gören 
veya tedavisi tamamlanmış bireylere bütüncül bir psiko-sosyal 
destek hizmeti vererek sosyal hayata katılımları ile yaşamın tüm 
alanlarında etkin duruma gelmelerini amaçlamaktadır. Atölye tam 
manasıyla bir sosyal uyum destek merkezidir.

YEDAM Atölye, bağımlılık tedavisi devam eden veya tedavi 
sürecini tamamlayan 16 yaş ve üzeri bireylere yönelik çalışmalar 
yürütmektedir. Atölyede aynı zamanda madde bağımlısı veya 
bağımlılık tedavisini tamamlamış çocuk ve gençlerin aileleri veya 
birinci dereceden yakınlarına yönelik sosyal destek faaliyetleri de 
yer almaktadır.

Atölyemizde alanında uzman isimler tarafından aşağıdaki 
atölyelerde kapsamlı eğitimler verilmektedir.

• El Sanatları ve Oyuncak Atölyesi
• Gastronomi (Aşçılık) Atölyesi
• Grafik Tasarım Atölyesi
• Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi

YEDAM ATÖLYE
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YEŞILAY
ELÇILERI

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm 
kesimleriyle el ele vermek üzere Yeşilay Elçileri projesini 
başlattı. İlk adımda İstanbul Bağcılar ve Başakşehir’de 
hayata geçirilen proje için, çocuk ve gençlerin çoğunlukla 
ilişkide olduğu meslek grupları belirlendi. Esnaflardan 
bölgedeki metruk binaları, alkol kullanılan izbe yerleri ve 
atıl halde bulunan parkları 153 Beyaz Masa’ya bildirilmeleri 
sağlandı. Yeşilay Elçileri’nin ayrıca, mahallelerinde alkol ve 
uyuşturucu kullanan birey veya yakınlarını destek almak 
üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM’a 
yönlendirmeleri istendi.

2017 yılı itibariyle İstanbul ilçelerindeki Yeşilay şubeleriyle 
uygulanan proje 2018 yılında 35 şehirde uygulanarak 3500 
Yeşilay Elçisi bağımlılığı önleme çalışmalarına katılmıştır.
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü 
iş birliği ile 900 muhtar Yeşilay Elçisi olmuştur.
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Yeşil Dedektör mobil uygulaması, kapalı mekânlarda 
tütün ürünleri kullanımını ihlal eden işletme ve 
müşterilerin ihlallerini azaltmayı amaçlayan bir mobil 
uygulamadır. Yeşil Dedektör 2008 yılında yürürlüğe 
giren kapalı mekânlarda tütün mamulleri kullanım 
yasağına uyulmasını sağlamak, ihlallere karşı 
toplumda farkındalık oluşturarak tütün mamulleri 
kullanmayan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve 
yasal hakları konusunda bilinçlendirmek amacıyla 
geliştirilmiştir.

Yasayı ihlal eden işletme ve müşterilerin ihlallerini 
azaltmayı amaçlayan bu mobil uygulama telefon veya 
tablet bilgisayara indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama 
üzerinden konum ve mekân seçerek yapılan bildirimler, 
Sağlık Bakanlığının denetim sistemine düşüyor ve saha 
denetim ekibine ulaşıyor. Saha denetim ekipleri ise 
ihlal bildirimi yapılan mekâna ulaşarak denetimlerini 
ve gerekli işlemler yapılıyor.

YEŞIL DEDEKTÖR
MOBIL UYGULAMASI
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yesildedektor.org



2011 yılından bu yana Yeşilay ve İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nce ‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı 
Gelecek’ projesi kapsamında edebi ve görsel eserler 
kategorilerinde “Bağımlılık” konulu yetenek yarışması 
düzenlemektedir. 

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 faaliyetleri hakkında bilgi sahibi yapmak 
amacıyla düzenlenmektedir. 2016 yılından itibaren 
Yeşilay şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde 
uygulanmaya başlanmıştır. 2019 yılında yarışmaya 
16.476 okuldan 185.763 öğrenci eserleriyle başvuru 
yapmıştır. 

SAĞLIKLI NESIL 
SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI
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ULUSLARARASI YEŞILAY 
KARIKATÜR YARIŞMASI

19

Kamuoyunun ve özellikle gençlerin bağımlılıklara karşı 
dikkatini çekmek, bu önemli konuda düşünmelerini 
sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma yoğun ilgi gördü. 

Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışmasıyla; mizah 
ve onun evrensel dili olan karikatür vasıtasıyla 
bağımlılıklara dikkatlerin çekilmesi, farkındalık 
uyandırması ve bu yolla kamuoyunun özellikle de 
gençlerin bağımlılıklara karşı düşünmelerini ve refleks 
geliştirmelerinin sağlanılması amaçlanmaktadır. 

2019’da 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Yeşilay 
Karikatür Yarışmasına ABD, Brezilya, Meksika, Avrupa 
ülkeleri, Endonezya, Çin, Avustralya ve Ortadoğu başta 
olmak üzere 51 ülkeden 414 karikatürist 878 karikatür 
ile katılım sağlamıştır.
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ETKİNLİKLER





Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan 
Yeşilay Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli 
etkinlikler düzenleniyor. Şehir meydanlarında festival 
alanları kuruluyor, çocuk etkinlikleri, sergiler, yarışmalar 
ve söyleşiler düzenleniyor. Başta İstanbul olmak üzere 
bisiklet turları ve sağlık yürüyüşleriyle tüm Türkiye Yeşilay’ın 
mücadelesine katılıyor, bağımlıklara hayır diyor.

1-7 MART
YEŞİLAY HAFTASI

ZÜMRÜDÜANKA ÖDÜLLERI
Yaşantısı ile topluma örnek teşkil eden, gençleri olumlu 
etkileme gücüne sahip ve hayatının her aşamasında 
bağımlılıklarla mücadele eden kişiler ve bu mücadeleyi 
destekleyen kurum ve kuruluşlar Zümrüdüanka Ödülü ile 
ödüllendirilmektedir.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün Dünya Tütünsüz Günü 
olarak ilan ettiği 31 Mayıs’ta, Yeşilay ve şubeleri 
tarafından Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Meydanlarda kurulan stantlarda 
ziyaretçilere tütünün insan sağlığına zararları ve 
Yeşilay’ın çalışmaları anlatılıyor.

31 MAYIS DÜNYA 
SİGARASIZ GÜNÜ
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26 HAZİRAN 
UYUŞTURUCUYLA 
MÜCADELE GÜNÜ
Birleşmiş Milletler’in Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla 
Mücadele Günü olarak ilan ettiği bu günde, Narkotik 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle birlikte meydanlarda 
çeşitli etkinlikler yapılıyor, halk uyuşturucu madde 
bağımlılığı hakkında bilgilendiriliyor. 



MALI DESTEK  
PROGRAMLARI





Yeşilay’ın bağımlılıklarla mücadele anlayışı 
çerçevesinde kurumsal stratejik plandaki hedef ve 
önceliklere uygun olarak geliştirilen Genç Yeşilay Mali 
Destek Programı ile Üniversite Yeşilay Kulüplerinin 
bağımlılıklarla mücadelede etkin rol alması 
hedeflenmektedir.

Yeşilay, madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetleri 
kapsamındaki gençlik projelerini destekliyor. Gençlik 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve 
üniversitelerin madde bağımlılığıyla mücadeleye katkı 
sağlayan etkili ve özgün projelerine destek sağlanıyor.

GENÇ YEŞİLAY 
MALİ DESTEK PROGRAMI
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GENÇLİK MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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Bağımlılıklarla ilgili çalışmalara kaynak teşkil edecek 
bilimsel veriler elde etmek, bu alanda yetişecek nitelikli 
insan kaynağının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmektedir.

Ülke Yeşilaylarının kapasitelerini geliştirmeyi ve ülkelerinde 
gerçekleştirecekleri bağımlılıkla mücadele çalışmalarına 
Yeşilay tarafından hibe desteği verilmesini amaçlayan 
destek programıdır. 

BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE MALİ 
DESTEK PROGRAMI

Program kapsamında önleme temelli yenilikçi projeler 
desteklenmektedir. Bu programla gençler ve tanımlı 
hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama 
örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile 
farkındalığın oluşturulması hedeflenmektedir.

LİSANSÜSTÜ TEZ ARAŞTIRMA 
BURS PROGRAMI

ÜLKE YEŞİLAYLARI MALİ 
DESTEK PROGRAMI
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BİLİMSEL  
ÇALIŞMALAR





26 - 27 Nisan 2013 
Yeşilay, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 
Türkiye’de alkol politikaları üzerine düzenlenen 
ilk sempozyuma ev sahipliği yapmıştır. Açılışına 
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Margaret Chan 
ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katıldığı sempozyum 26-27 Nisan 2013 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Global Alkol 
Politikaları Sempozyumu

30

3. Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi
3 - 4 Mayıs 2016
Yeşilay’ın ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası 
Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, dünyanın önde gelen 
uzmanlarını 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da bir araya 
getirdi. Kongrede, internet, video oyunu ve televizyon 
bağımlılığı, siber zorbalık, cep telefonu bağımlılığı, 
sosyal medya, alışveriş bağımlılığı gibi çağın hastalığı 
olarak nitelendirilen kritik başlıklar ele alındı. 
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2. Uluslararası Uyuşturucu 
Politikaları ve Halk 
Sağlığı Sempozyumu

4. Uluslararası Teknoloji 
Bağımlılığı Kongresi

31

26-27 Kasım 2018 
Sempozyumda uyuşturucu politikaları, önleme, tedavi, 
rehabilitasyon, savunuculuk, kapasite geliştirme, 
medya kampanyaları, ulusal ve uluslararası arenada 
konunun uzmanları tarafından ele alınmıştır. 
Sempozyum dünyanın en geniş kapsamlı uyuşturucu 
bağımlılığı ve politikaları sempozyumu özelliğini 
taşımaktadır.

27 - 28 Kasım 2017
4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, Yeşilay 
ev sahipliğinde, Kültür, Toplum ve Aile Vakfıyla 
birlikte düzenlendi. 15 ülkeden alanında uzman 35 
konuşmacının katıldığı kongreyi 2057 katılımcı takip etti. 
İki gün süren kongre boyunca uzmanlar ve katılımcılar 
mobil telefon bağımlılığı, online oyun bağımlılığı, halk 
sağlığı ve bağımlılık, çocuklarda online oyun bağımlılığı, 
internet ve sosyal medya bağımlılığı ile siber zorbalık 
konularını konuştu. Kongrede 11 oturum, 30 sunum ve
5 poster yer aldı. 

Yeşilaycı Olmak İçin



Yeşilay Akademi, Türkiye’de bağımlılıkla mücadele 
alanında yürütülen çalışmalardaki eksiklerden ve bu 
alandaki bilimsel uygulamalardan yola çıkarak toplum 
tabanlı mücadelenin eksikliğini gidermek amacıyla eğitim 
programları düzenlemektedir. Bağımlılıklar alanında dil 
birliğinin sağlanması, güncel bilimsel bilgilerin sunulması 
ve alanda çalışan kurum ve kişilerin bilgi, beceri ve 
kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Yeşilay Bilim Kurulu tarafından bilimsel temelli yaklaşımla 
hazırlanan tüm içeriklerin aynı zamanda uzaktan eğitim 
sistemi içerisinde bulunan sanal sınıflar gibi yeni nesil 
eğitim araçları ile de sürekliliği sağlanmaktadır.

YEŞILAY AKADEMI
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Addicta: The Turkish Journal on Addictions bağımlılık 
konusunda yayım yapan hakemli, akademik bir 
dergidir. Addicta’da bağımlılık konusunu kuramsal 
açıdan ele alan ve bağımlılık konusuna pratik açılımlar 
sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede 
farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve 
klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka bildirimleri, 
kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.

ADDICTA DERGISI

Yeşilaycı Olmak İçin



Türkiye Bağımlılık Arşivi Türkiye’de bağımlılık 
sorunlarına kalıcı ve etkili çözümler sunacak 
çalışmalara katkıda bulunmak ve bağımlılık alanında 
çalışma yapan araştırmacıların ihtiyaç duyduğu 
bibliyografya ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır.
6500 Künye, 6442 eser bagimlilik.org.tr’de yer 
almaktadır.

Bu online arşiv ile araştırmacılara:
• Ayrıntılı arama imkanı ile istenilen verilere daha 
   kolay ulaşım,
• PDF formatında sanal ortamda bulunan tez, makale,    
   rapor gibi eserlere doğrudan ulaşım,
• Künye ekleme ve geri bildirim özellikleri ile bağımlılık  
   bibliyografyasını sürekli geliştirebilme imkanı         
   sunulmuştur.

TÜRKIYE BAĞIMLILIK ARŞIVI 
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GENÇ YEŞİLAY





Bağımlılıklarla mücadelede öncü ekip Genç Yeşilay, 
yaklaşık 110 üniversitede kurduğu kulüplerle 
Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.

Yıl boyunca eğitimler, workshoplar, fotoğraf kulübü 
ve ingilizce konuşma kulübü gibi faaliyetlerin yanı 
sıra koşular, yürüyüşler, bisiklet turları ve dragon bot 
yarışları gibi aktiviteler düzenlenmektedir.

GENÇ YEŞILAY 
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Her yıl düzenlenen kamplarda bir araya gelerek 
fikirlerini projeye dönüştüren gençler Yeşilay’ın 
desteğiyle bunları hayata geçirme fırsatı buluyor.

Genç Yeşilaycıların farkındalık, aidiyet, moral ve 
motivasyonunu sağlamak, ekibin tecrübesini artırmak 
amacıyla düzenlen kamplar, üniversite kulüpleri ve 
gönüllü sayısını artırmayı hedeflemektedir.

2016 - 2018 yılları arasında 8 kamp yerinde toplam 
60.000 izciye temel bağımlılık eğitimleri verilmiştir. 
2200 katılımcı ile 12 gençlik kampı düzenlenmiştir. 
2 liderlik kampıyla 120 Genç Yeşilay lideri 
yetiştirilmiştir.

KAMPLAR

37

Yeşilaycı Olmak İçin



YEŞİLAY
YAYINLARI





YEŞILAY YAYINLARI 
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yesilaymarket.com

Yeşilaycı Olmak İçin

Doç. Dr. Uğur Üçüncü
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ÇOCUK KITAPLARI

Yeşilaycı Olmak İçin



YEŞILAY DERGISI

Yeşilay Dergisi, 1925 yılından bu yana aralıksız olarak 
her ay sağlık, eğitim ve kültür alanında yayımlanır 
ve Türkiye’de bağımlılıklar alanında çıkan tek dergi 
olma özelliğini taşır. Türkiye’nin en köklü sağlık ve 
yaşam dergisi olan 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 
kültür-sanat alanında söyleşi, sinema, kitap, tiyatro, 
hobi, gastronomi, gezi ve spor tanıtımları da dergide 
yer almaktadır.  
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MAVI KIRLANGIÇ 
YEŞILAY ÇOCUK DERGISI 

1969 yılından itibaren 229 sayı yayınlanan Mavi 
Kırlangıç dergisi bugün Mavi Kırlangıç Yeşilay Çocuk 
Dergisi adıyla kaldığı yerden yayın hayatına devam 
etmektedir. Yeşilcan karakteri üzerinden sağlıklı 
yaşam, beslenme, hijyen, spor, bağımlılıkları önleyecek 
becerilerin geliştirilmesi gibi konular ele alınmaktadır. 

Yeşilaycı Olmak İçin



Yeşilaycı Olmak İçin

Çünkü sevdiklerimle yaşayacağım güzel günler var.


