Yeşilay’ın Işığıyla
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TANITIM
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2 0 2 1

NİCE SAĞLIKLI
NESİLLERE

TÜRKİYE’DE

• 120 ŞUBE
• 118 GENÇ YEŞİLAY
		KULÜBÜ

DÜNYADA

• 80 + YEŞİLAY

* Ocak 2021 itibariyle.

1920-∞

TARİHÇE
Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında işgal
güçlerinin toplumda alkol ve uyuşturucu maddeleri
yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun
yıkılmasını önlemek amacıyla 5 Mart 1920’de
İstanbul’da kurulmuştur.
Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman ve dönemin otuz aydını
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 da tüzüğünde çalışma alanları çeşitlenmiş,
alkolden sonra sigara, uyuşturucu madde, kumar ve
yakın tarihte teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın mücadele
alanına dahil olmuştur.
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VİZYON, MİSYON
Vizyon
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.
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ÇALIŞMA ALANLARI

Uyuşturucu
Madde
Bağımlılığı

Sigara / Tütün
Bağımlılığı

Alkol
Bağımlılığı

Teknoloji
Bağımlılığı

Kumar
Bağımlılığı
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YEŞİLAY DANIŞMANLIK
MERKEZİ (YEDAM)
Yeşilay, 2013 yılında yapılan tüzük değişikliğiyle
çalışma alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekledi.
2015 yılında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)
kuruldu. 115 Danışma Hattı ile YEDAM bağımlılara
ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve
sosyal destek hizmeti vermektedir. YEDAM’ın tamamı
bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan
ekibi, arayan kişilere madde, alkol, tütün, kumar ve
internet bağımlılığı konusunda bilgi verme ve doğru
yönlendirme, tavsiye ve danışmanlık hizmetleri
sunmaktadır.

115
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yedam.org.tr

YEDAM ATÖLYE
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.
Alanında uzman isimler tarafından atölyemizde
kapsamlı eğitimler verilmektedir.

•

El Sanatları ve Oyuncak Atölyesi

•

Gastronomi (Aşçılık) Atölyesi

•

Grafik Tasarım Atölyesi

•

Spor ve Sağlıklı Yaşam Atölyesi
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TÜRKİYE
BAĞIMLILIKLA MÜCADELE
EĞİTİM PROGRAMI
TBM programı, 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 artırılması ve bu hedef kitlenin
sağlıklı yaşam prensiplerine yönelik bilgilendirilmesi ile
bağımlılık türlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı gibi birçok farklı kurum ve kuruluşla iş birliği
içerisinde yürütülen eğitim programı çerçevesinde
41.724 TBM Uygulayıcısı yetiştirilmiştir. Bağımlılıkla
mücadele çalışmalarının 7’den 70’e tüm topluma
ulaşmasının hedeflendiği programla her yıl 10 milyon
öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşılmaktadır.
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tbm.org.tr

956
TBM FORMATÖRÜ

41.724
TBM UYGULAYICISI
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OKULDA
BAĞIMLILIĞA MÜDAHALE
PROGRAMI
Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı (OBM),
bağımlılık riski altındaki öğrencilerin bağımlı
olmalarının önüne geçmeyi hedefleyen kısa
müdahale programıdır.
Program ile sigara, alkol, madde veya riskli
internet kullanımı olan öğrencilerin davranışlarının
bağımlılığa dönüşmeden önlenmesi ve bağımlılık
gibi tedavisi oldukça güç, maliyetli ve tekrarlama
oranı yüksek bir hastalığın oluşumunun engellenmesi
amaçlanmıştır.
2019 yılından bu yana Rehberlik Araştırma
Merkezleri (RAM) ve okullarda görev yapan toplam
465 rehber öğretmen/psikolojik danışmana OBM
Uygulayıcı Eğitimi verilmiş ve 33 OBM uygulayıcısı
formatör olarak yetiştirilmiştir.
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obm.org.tr

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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SAĞLIKLI NESİL
SAĞLIKLI GELECEK
YETENEK YARIŞMASI
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin duyarlılığını
artırmak, gündemlerinde farkındalık yaratmak ve
yeteneklerini teşvik etmek amacıyla edebi ve görsel
olmak üzere iki ana kategoride Sağlıklı Nesil Sağlıklı
Gelecek Yetenek Yarışması düzenlenmektedir.
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snsg.yesilay.org.tr

ULUSLARARASI
YEŞİLAY
KARİKATÜR YARIŞMASI
Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması ile her yıl farklı
temalarla bağımlılıklara dikkat çekilmekte ve böylece
farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir.

cartooncontest.yesilay.org.tr

SAĞLIKLI FİKİRLER
KISA FİLM YARIŞMASI
2015 yılından bu yana her yıl farklı temalarla
düzenlenen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması
ile sinemanın gücünden yararlanarak toplumun
bağımlılıklara karşı farkındalık düzeyini artırmak
amaçlanmaktadır.
kisafilm.yesilay.org.tr
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BENİM KULÜBÜM
YEŞİLAY
Yeşilay kulüplerinin kurulması ve aktif hale getirilmesi
amacıyla yürüttüğümüz projeyle öğrencilerin kendi
akranlarını Yeşilay ve sağlıklı yaşam konusunda
bilgilendirmelerini sağlıyoruz. İlkokul ve ortaokul
öğrencilerine yönelik proje kapsamında öğrencilere
Yeşilay kulübü kurmaları halinde yapabilecekleri
faaliyetler anlatılıyor.
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GENÇ YEŞİLAY
Bağımlılıklarla mücadelede öncü ekip Genç Yeşilay,
118 üniversitede kurduğu kulüplerle Türkiye’nin dört
bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor.
Yıl boyunca eğitim, sempozyum, kültür kampları,
şehir gezileri, akran eğitimleri, bisiklet turları ve
aktiviteler düzenlenmektedir.

GENÇLİK KAMPLARI
Her yıl düzenlenen kamplarda bir araya gelen gençler,
fikir ve projelerini dile getirmenin yanı sıra bilgilendirme
ve farkındalık faaliyetlerine katılıyor, spor ve kültür sanat
etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçiriyorlar.
2016 - 2020 yılları arasında 8 kamp yerinde toplam 70.700
izciye temel bağımlılık eğitimleri verilmiştir.
3.325 katılımcı ile 25 gençlik kampı düzenlenmiştir.
2015-2019 yılları arasında 654 Genç Yeşilay Akran Eğitimi
Uygulayıcısı ile 39.500 üniversite öğrencisine temel
bağımlılık eğitimi bilgileri ulaştırılmıştır.
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YEŞİLAY ELÇİLERİ
Yeşilay Elçileri projesi, bağımlılıkla mücadelede
toplumun yerel dinamiklerini, mahalle esnaflarını
hareket geçirerek toplumun mücadele bilincinin
artırılmasını ve bu yolla bağımlılıkları önlemeyi
hedeflemektedir. Proje kapsamında esnafın bilgi
düzeyinin artırılması amacıyla eğitimler verilmiş ve
bu konuda ortak söylem geliştirmeleri sağlanmış,
bugüne kadar toplam 5200 esnafa ulaşılmıştır.
2017 yılında pilot uygulaması yapılan proje, 2018
yılından itibaren Yeşilay şubeleri aracılığıyla ülke
genelinde yaygınlaştırılmaktadır.
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YEŞİL DEDEKTÖR
MOBİL UYGULAMASI
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 denetim yapmakta ve
gerektiğinde ceza-i işlem uygulamaktadır.

yesildedektor.org.
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MALI DESTEK
PROGRAMLARI
Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal farkındalık
düzeyini artıran, hedef odaklı, tematik, yenilikçi,
sürdürülebilir önleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve
uygulanmasıyla birlikte rehabilitasyon ve sosyal uyum
süreçlerine yönelik olarak bilimsel temellere dayanan
uygulamaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DESTEK
PROGRAMI
Odak gruplara yönelik yenilikçi önleme faaliyetlerinin
uygulanması ve saha araştırmalarının desteklenmesi
hedeflenmektedir.

749 Başvuru

Desteklenen
Kurum 52

ULUSLARARASI MALI DESTEK PROGRAMI
Uluslararası odaklı önleme faaliyetlerinin geliştirilmesi
ve bağımlılıklarla ilgili kapasitenin artırılması
amaçlanmaktadır.

42 Başvuru

Yürütülen
Proje 32
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obm.org.tr

LİSANSÜSTÜ
TEZ ARAŞTIRMA BURS
PROGRAMI
Lisansüstü Tez Araştırma Bursu Destek Programı
ile bağımlılıklarla mücadelede ulusal ve uluslararası
düzeyde kaynak oluşturabilecek, sağlık bilimlerinden
sosyal bilimlere kadar birçok alanda hazırlanacak
nitel ve nicel araştırmaların desteklenmesi
amaçlanmaktadır. 2014 yılından itibaren uygulanan
program ile bağımlılık alanında bugüne kadar
toplam 47 lisansüstü araştırma tezine burs desteği
sağlanmıştır.
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TÜRKİYE
BAĞIMLILIK ARŞİVİ
Türkiye Bağımlılık Arşivi, bağımlılıkla mücadele
alanındaki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları,
bu kurum/kuruluşlara ait önemli teknik raporları,
strateji belgelerini ve kılavuzları, mevzuatları, web
sitelerini, araştırma yapılabilecek dergi listelerini
ve veri tabanlarını içererek toplu bilgi kaynağı
sunmaktadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
Yeşilay Bilim Kurulu üyelerinin öncülüğünde, bağımlılık
konusuna katkı sağlayacak bilimsel araştırma ve
makaleler hazırlanmaktadır.
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•

Problemli İnternet Kullanımına Etki Eden Çevresel
Faktörler Üzerine Araştırma Projesi

•
•

Bağımlı Kadınları Anlamak Üzerine Araştırma Projesi

•
•

Alkol Politikaları Değerlendirme Projesi

Göç ve Bağımlılık Üzerine Keşif Amaçlı Nitel Araştırma
Projesi
YEDAM Hizmetlerine İlişkin Araştırma Projesi

bagimlilik.org.tr

ADDICTA DERGİSİ
Addicta’da bağımlılık araştırmalarını desteklemek ve
yeni araştırmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla
bu alanda pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer
verilmektedir.

2014 yılından bu yana yayımlanan
21 sayıda toplam 200’den fazla
esere yer verilmiştir.

addicta.com.tr
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ULUSLARARASI YEŞILAY
KAPASITE GELIŞTIRME
PROGRAMI
Her yıl 80’den fazla ülkeden 200’ü aşkın Uluslararası
Yeşilay Federasyonu üye ülkeleri temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen Kapasite Geliştirme Programı
kapsamında, UNODC (Birleşmiş Milletler Uyuşturucu
ve Suç Ofisi) ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Genel
Merkezi ile birlikte çalıştaylar düzenlenmekte, temsilcilerin
bölgesel toplantıları yapılmakta ve bağımlılıkları önleme
üzerine eğitimler verilmektedir.
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GENÇ
SAVUNUCULUK
FORUMU
Gençlerin bağımlılıkla mücadelede
söz sahibi olmaları ve savunuculuk
yeteneklerinin geliştirilmesini
amaçlayan forum dünyanın
farklı kültür ve coğrafyalarından
18-22 yaş arasındaki gençleri
buluşturmaktadır. İlki 2020 yılında
online olarak gerçekleştirilen
etkinlik ile gençler, alanında
uzman birçok ulusal ve
uluslararası konuşmacının
tecrübelerinden yararlanarak
eleştirel düşünme ve savunuculuk
alanlarında bilgi sahibi olmaktadır.

İSTANBUL
İNİSİYATİFİ
Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede
küresel ortak strateji belirlemek
amacıyla İstanbul İnisiyatifi’ni hayata
geçirdi. İsveç’ten Gana’ya, İtalya’dan
Amerika’ya dünyanın önde gelen
sivil toplum örgütlerinden temsilciler,
bağımlılıkla mücadeleye ilişkin
deneyimlerini paylaşarak, görüş ve
önerilerini sunulan İstanbul İnisiyatifi
ile bağımlılıkla küresel mücadele,
iyileşme ve savunuculuk stratejilerine
katkı sağlamak hedeflenmektedir.
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GLOBAL ALKOL
POLİTİKALARI
SEMPOZYUMU
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.
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ULUSLARARASI
UYUŞTURUCU
POLİTİKALARI
VE HALK SAĞLIĞI
SEMPOZYUMU
Sempozyumda uyuşturucu
politikaları, önleme, tedavi,
rehabilitasyon, savunuculuk, kapasite
geliştirme, medya kampanyaları ulusal
ve uluslararası arenada konunun
uzmanları tarafından ele alınmaktadır.

ULUSLARARASI
TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞI
KONGRESİ
Yeşilay’ın ev sahipliği ile
düzenlenen kongrede dünyadan
uzmanlar bir araya geliyor.
Kongrede internet, sosyal medya,
online oyun bağımlılığı, çocuklarda
online oyun bağımlılığı, mobil
telefon bağımlılığı, siber zorbalık,
halk sağlığı ve bağımlılık gibi
başlıklar tüm detayları ile ele
alınıyor.

KUMAR VE
KUMAR OYNAMA
BOZUKLUĞUNUN
HALK SAĞLIĞI
ETKİLERİ ÜZERİNE
DSÖ TOPLANTISI
Yeşilay’ın ev sahipliğinde Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının
katılımıyla düzenlenen toplantı
İstanbul’da Yeşilay Genel Merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte kumar
ve kumar oynama bozukluğunun
epidemiyolojisi, kumarın topluluk
düzeyinde ve nüfus gruplarında etkisi,
önleme ve tedavi müdahaleleri gibi
başlıklarda kumar bağımlılığı tüm
yönleriyle ele alınmıştır.
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YEŞİLAY YAYINLARI
Bağımlılıklarla mücadele konusunda bilgilendirmek,
farkındalık oluşturmak ve bağımlılık alanına kaynak
sunmak amacıyla kitaplar, araştırmalar ve raporlar
yayımlanmaktadır.
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ÇOCUK KİTAPLARI
Okumaya yeni başlamış ya da başlayacak küçüklerin
kitapla sürekli, başarılı ve yaratıcı bir ilişki kurmasını
sağlamayı amaçlayan yayınlarda, çocukların ilgi
alanlarına yönelik çeşitli içerikler yer almaktadır.
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YEŞİLAY DERGİSİ
Yeşilay Dergisi, Türkiye’nin en köklü sağlık, yaşam ve
kültür dergisi olarak 1925’ten bu yana okuyucusuyla
buluşmaya devam ediyor. Bağımlılıklar konusunda ses
getiren dosya konuları, sağlıklı yaşam konusunda dolu
dolu haberleri, ünlülerin ve alanında uzman kişilerin
ilham veren röportajları içermektedir.

MAVİ KIRLANGIÇ
YEŞİLAY ÇOCUK DERGİSİ
Mavi Kırlangıç dergimizle çocuklar eğlenirken öğreniyor,
sağlıklı bir gelecek için bağımlılığa karşı bilinçleniyor.

30

YEŞİLAY MARKET
Yeşilay Market’in kişiye ve ihtiyaca özel konsept
hediyeleriyle sevdiklerinize değer verin.
• Doğum günü hediyeleri
• Yeni iş hediyesi
• Anne, baba ve arkadaşa özel hediyeler
• Kişiye ve ihtiyaca özel hediyeler
• “İyi ve Sağlıklı Yaşam” konseptli hediyeler
• Ofis hediyeleri
• Elektronik hediyeler
• Geri dönüşümden elde edilen hediyeler
• Çocukların zihinsel gelişimlerini ve el motor
becerilerini destekleyecek hediyeler

yesilaymarket.com
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1-7 MART YEŞİLAY HAFTASI
Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında tüm Türkiye’de şubelerimiz ve Yeşilay
gönüllüleriyle çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek haklı mücadelemizi
coşkuyla kutluyoruz.

ZÜMRÜDÜANKA ÖDÜLLERİ
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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YEŞİLAY BİSİKLET TURU
Türkiye’nin 50’den fazla ilinde ve dünyanın birçok ülkesinde aynı gün
düzenlenen Geleneksel Yeşilay bisiklet turu ile her yıl binlerce bisikletli
iyi ve sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor. Bisikletliler Derneği ile birlikte
organize edilen turun İstanbul ayağı tarihi yarımadada düzenleniyor ve
tur sonunda yapılan çekilişle bisiklet hediye ediliyor.

bisikletturu.yesilay.org.tr
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31 MAYIS
DÜNYA
SİGARASIZ
GÜNÜ

9 ŞUBAT
SİGARAYI
BIRAKMA
GÜNÜ

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.

Ülkemizde ve dünyada sigara
kaynaklı nedenlerden her yıl
milyonlarca insan hayatını
kaybediyor. 9 Şubat Sigarayı
Bırakma Günü’nde ülke çapında
düzenlenen etkinlik ve iletişim
çalışmalarıyla tütün ürünlerinin
zararları hakkında bilgilendirme
ile birlikte sigarayı bırakma çağrısı
yapılmaktadır.
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26 HAZİRAN
UYUŞTURUCUYLA
MÜCADELE
GÜNÜ

27 KASIM
DÜNYA
KARTPOSTAL
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.

Teknolojinin gelişmesiyle SMS
ve e-posta gibi dijital kutlama
mesajlarına yenik düşen kartpostal
gönderme alışkanlığını yaşatmak
ve teknoloji bağımlılığına yönelik
farkındalığı artırmak amacıyla
her yıl 27 Kasım’da çeşitli
etkinliklerle Dünya Kartpostal Günü
kutlanmaktadır.
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