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 Yeşilayımıza 
destek veren ve 

etkili bir gönüllü 
gücüne sahip olan 

siz şubelerimizle 
hedeflerimize 

daha hızlı 
ulaşacağımızdan 

eminiz.

Değerli Yeşilay Şubesi Dostlarımız,

Yeşilay Genel Merkezimiz ve siz değerli Yeşilay şubelerimizle birlikte ülke 
genelinde bağımlılıklarla mücadelede çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. 
Aramıza yeni katılarak gücümüze güç katan yeni şubelerimizle de, artan bir 
ivmeyle ve heyecanla bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Ülkemizde bağımlılık yapıcı maddelerin artan kullanımı, yüzbinlerle ifade 
edilen ölüm oranları ve büyük çaplı ekonomik kayıplar dünyaya örnek olacak 
çok kapsamlı stratejilere ve daha etkin bir Yeşilay’a ihtiyaç duyulduğunu 
göstermektedir. Bu kapsamda asırlık bir sivil toplum kuruluşu olarak 
bağımlılıklarla mücadelede, bilimsel temelli ve kanıta dayalı yaklaşımlar 
geliştirerek içerik üretme, akademik konularda üniversitelerle işbirlikleri 
gerçekleştirme, yayınlar çıkarma ve Yeşilay’ı bir dokümantasyon merkezi 
haline getirme hedefine yönelik olarak çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu 
hedeflerimizi ülke geneline yaymada Yeşilayımıza destek veren ve etkili bir 
gönüllü gücüne sahip olan siz şubelerimizle hedeflerimize daha hızlı 
ulaşacağımızdan eminiz. Bağımlılık tehlikesine karşı gençlerimizi ve 
geleceğimizi korumak için ülkemizin dört bir yanında teşkilatlanmış, 
bağımlılıklar dokunmadan her insana önce kendisi dokunmayı amaç edinmiş 
şubelerimizin varlığı bu onurlu mücadelemizde bize güç katacaktır. 

Bu vesileyle Yeşilay Yönetim Kurulu adına, aramıza yeni katılan tüm şube 
yetkililerimizi tebrik ediyor, bugüne kadar Yeşilay uğruna canı gönülden 
çalışmış tüm şubelerimize verdiği desteklerden ötürü teşekkürü bir 
borç biliyorum. Aramıza katılacak olan her yeni şubemiz de; “Yeşilay 
ailesine hoş geldiniz!”

Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Genel Başkan



Bağımlılıkla
Asırlık Mücadele



Biz, Yeşilay olarak; 
toplumun tüm 

bireylerini, 
özellikle de gençleri 

tüm zararlı 
alışkanlıklardan 

korumaya ve 
bağımlılıklarından 

kurtarmaya 
çalışıyoruz.

Yeşilay, insan onurunu, 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 re-
habilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum 
kuruluşudur. Yeşilay, kar amacı gütmeden bağımlılıklar konusunda faaliyet 
göstererek, gönüllülük temeli üzerinden topluma ulaşır, projelerini toplumun 
tüm katmanlarına yaymaya çalışır ve bu alanda yapılan çalışmaları destekler.

Biz, Yeşilay olarak; toplumun tüm bireylerini, özellikle de gençleri tüm zararlı 
alışkanlıklardan korumaya ve bağımlılıklarından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunu 
yaparken ilkelerimizden ödün vermiyor, çalışmalarımızın tümünü bilimsel 
kaynaklara dayandırarak tüm metot ve uygulamaları konusunun uzmanı 
isimlerden oluşan bilim kurulumuzun onayını alarak oluşturuyoruz. Tütün, 
alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi bağımlılık yaparak toplumu 
olumsuz etkileyen tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele ediyoruz. Önleyici halk 
sağlığı çalışmaları, savunuculuk çalışmaları ve rehabilite edici hizmetlerimizi 
uluslararası standartlarda yürütüyoruz ve bu çalışmaları uluslararası arenaya 
taşıyoruz. 

Yaklaşık bir asırdır bağımlılıkla mücadele eden kurumumuzun tarihi geçmişini 
ve kuruluş hikayesini de kurumumuz için önemli bir nüans olarak görüp, 
geçmişimizden aldığımız güçle sağlıklı bir geleceğin inşası için çaba gös-
teriyoruz. 1920 yılında düşman güçlerinin, İstanbul’u işgali ve yönetimi ele 
geçirme isteğiyle kalmayıp, işgale karşı oluşabilecek direnişi krımak amacıyla 
ülkemize kasalar dolusu içkiyi getirmeleri bir avuç aydın, vatansever insanı 
harekete geçirmiştir. Dr. Mazhar Osman Usman, Şeyhülislam İbrahim Hay-
darizade, Bediüzzaman Said Nursi gibi dönemin kanaat liderleri halkımızın 
ve bilhassa gençlerimizin mücadele ruhunu yıkacak olan bu işgale karşı o 
zamanki adıyla Hilal-i Ahdar olan Yeşilayımızın kurulmasına vesile olmuşlar-
dır. 5 Mart 1920’de İstanbul’da kurulan Yeşilay, o asırlık tarihinden bu yana 
gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan korumak için aralıksız çalışmaktadır. 
Yeşilay’ın kurulduğu 1-7 Mart tarihleri ise ülkemizde Yeşilay Haftası olarak 
kutlanmaktadır.

Kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın da tüzüğünde 
çalışma alanları çeşitlenmiş, alkolden sonra sigara, uyuşturucu, kumar ve ya-
kın tarihte teknoloji bağımlılığı da Yeşilay’ın mücadele alanına dahil olmuştur. 
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VizyonMisyon
İlkelerDeğerler



Vizyon
2020 yılında, kuruluşunun ikinci yüzyılına girerken, bağımlılıklarla mücade-
lede Türkiye’yi örnek ve lider bir ülke yapan ve misyonunu yurtdışına taşıyan 
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 re-
habilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum 
kuruluşudur.

Değer ve İlkeler

Yeşilay hizmetlerinde milliyet, ırk, inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı 
gözetmez.

Yeşilay’ın amacı bağımlılığa neden olan risk faktörlerine karşı insan sağlığının 
korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır.

Yeşilay için her zaman toplum sağlığı ve bunun korunması ön plandadır.

Yeşilay tüm çalışmalarında kanıta dayalı araştırma, analiz ve müdahale 
yaklaşımını benimser.

Yeşilay bağımlılıkla mücadele alanını tüm dünya olarak benimsemiş ve bu 
yönde çalışmalarını hızlandırmıştır. Hedefimiz küresel ölçekte bir sivil toplum 
kuruluşu olabilmek.

Yeşilay tüm faaliyetlerini sosyal sorumluluk kapsamında görür, bireyden 
kamuya dek her kademede halk sağlığı bilincini yerleştirmeye çalışır.

Yeşilay bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Yasalarla belirlenmiş, faaliyet 
alanı ile ilgili uluslararası sözleşmeler yapma ve bunlara uygun hareket etme 
özerkliğine de sahiptir.

Ayrım Gözetmemek

İnsan Onuru için Bağımlılıklarla Mücadele

Toplum Sağlığını Gözetmek

Bilimsellik

Küresellik

Sosyal Sorumlulk

Bağımsızlık
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Mücadele 
Alanlarımız 

Teknoloji Bağımlılığı

Alkol Bağımlılığı

Kumar Bağımlılığı

Tütün Bağımlılığı

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı
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Tütün, uyuşturucu madde, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı Yeşilay’ın ana 
mücadele alanlarını oluşturmaktadır.

Yeşilay bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, 
güç ve kaynaklarını harekete geçirir. Milli ve ahlaki değerleri gözeterek, 
bilimsel metotlar kullanarak insan onur ve saygınlığının korunması için her 
koşulda, yerde ve zamanda ayrım gözetmeden alanımıza giren konularda 
desteğe muhtaç insanlara yardım eder. 

- Tütün Bağımlılığı
- Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
- Alkol Bağımlılığı
- Kumar Bağımlılığı
- Teknoloji Bağımlılığı

Tüm işbirliklerimiz, ortak eylem çalışmalarımız bu beş madde ile bağlantılı 
olarak yapılmaktadır.

Çevre, doğa, insan hakları gibi farklı sivil toplum kuruluşlarının 
hedeflediği konular Yeşilay’ın mücadele ve etkinlik kapsamına girmemektedir. 
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Yeşilay
Şubesi

BU SAYFAYA GÖRSEL GELECEK



Yeşilay Şubesi 
olmak iyiliğin, 

sağlığın peşinde 
koşmak, geleceğe 

olan güveni 
çoğaltmak 
demektir. 

Yeşilay Şubesi Olmak
Yeşilay yaklaşık bir asırdır kötü alışkanlıkların ve bağımlılığın engellenmesi 
için gönüllülerinin verdiği destek ve onlardan aldığı güçle mücadele eder, 
bir sivil toplum kuruluşu olarak Yeşilay, birincil görevi olarak toplum yararına 
hizmet etmeyi esas alan, bağımlılıklardan önce bireye ulaşmaya çalışan bir 
gönüllülük kuruluşudur.

Yeşilay, bugün 81 ilde, 25 ülkede binlerce üyesi ve gönüllüsüyle uluslararası 
örnek bir sivil toplum kuruluşu konumuna gelmiştir. Böylesi büyük ve önemli 
bir misyona sahip organizasyonun, en önemli destekçisi şüphesiz siz değerli 
şubeleridir. Yeşilay toplumun en kılcal damarlarına kadar inmeyi, halkla olan 
temasını sizlerle gerçekleştirir. 

Yeşilay olarak halka dokunan elimiz olarak gördüğümüz Şubelerimiz, bugüne 
dek iyiliği misyon edinerek yaptıkları özverili çalışmalarıyla gücümüce güç 
katmıştır. Eğer halkımız yaşadıkları illerde sokakta karşılarında Yeşilay’ı 
görüyorlarsa gençler Yeşilay’ı tanıyor, seviyor, bulundukları yerlerde Yeşilay’ın 
amacına hizmet ediyorlarsa, buradaki en büyük pay hiç şüphesiz, üstün bir 
gönüllülük esası ve samimiyetle çalışan Yeşilay şubelerine aittir.

Yeşilay Şubesi olmak iyiliğin ve sağlığın peşinde yaklaşık bir asırdır koşan 
büyük bir ailenin bir parçası olmak, toplumun sağlığını düşünmek demektir. 
Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Geleceği iyilik ve sağlık üzerine inşa 
etmenin heyecanı daha da büyük! Bağımlılık tehlikesine karşı, topyekun 
mücadele etmek gerek, her vicdan sahibinin elini taşın altına koyması gerek! 
İşte Yeşilay Şubesi olmak da vicdan sahibi olmak, bu mücadelede ‘‘ben de 
varım’’ demek, geleceğe dair umudu, güveni çoğaltmak demektir.

Yeşilay, insanlığın en büyük yaralarından birine merhem olma vazifesini 
taşıyor. Bu vazifeyi, birlikte yapmak üzere aramıza yeni katılan ve katılacak 
olanlarla katmer katmer çoğalmak istiyoruz. Bir insanı bağımlılıktan korumak, 
bir  geleceği kurtarmak demektir. Yeşilayımızı güçlendirmek, iyiliği ve sağlığı 
yaygınlaştırmak demektir. Her şey iyiliği yaymak, kötülükten alıkoymak için…
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ŞUBE
YÖNETİM 
KURULU 

ÇALIŞANLAR

ÜYELER

GÖNÜLLÜLER



Gönüllülük Nedir? 
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar 
beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam 
kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir 
hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, 
bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki 
etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir.

Yeşilay’da Gönüllü Olmak
Etkinliklerimizi gönüllülerimizin desteği ile hayata geçirmek istiyoruz. Yeşilay 
misyon ve vizyonuna hakim, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal 
sorumluluk bilincine sahip rol model insanlar ile başta gençler olmak üzere 
toplumun her kesimine edinilen bilgi ve deneyimi aktararak, bağımlılıklardan 
uzak bir neslin yetişmesi hedeflenmektedir.

Gönüllü desteği ile organize edilen çalışmalarda toplumsal bilinç oluştu-
rulmasına katkı sağlanırken aynı zamanda gönüllülerimizin de farkındalık 
düzeyleri artmakta ve bağımlılık yapıcı maddeler ve mücadele başta olmak 
üzere birçok alanda kişisel gelişimleri de sağlanmaktadır.

Eğitim katmanlarında gönüllü çalışmaları “Yeşilay Kulüpleri” aracılığı ile 
yapılmaktadır.

Üyelik 
Cemiyete, cemiyetin ilkelerini ve değerlerini, amaçlarını, hedeflerini, çalışma 
ilkelerini benimseyen ve derneklere girmelerine kanunlarca engel bulun-
mayan hiçbir surette tütün, alkol ve uyuşturucu maddeleri kullanmamayı ve 
bunlarla mücadeleyi benimsemiş olan her gerçek ve tüzel kişi “ Üye kaldığım 
müddetçe tütün, alkol ve bağımlılık yapıcı maddelerden herhangi birini hiçbir 
suretle kullanmamaya, cemiyet ve ülküsünü yaymaya şeref ve namusum 
üzerine söz veriyorum” taahhüdünde bulunmak şartıyla üye olabilir.

Üyeler bağlı oldukları şubelere üyelik aidatı öderler, öncelikle ve özellikle 
üyesi bulundukları şube faaliyetlerine katılarak Yeşilay’ın amaçları doğrultu-
sunda gerekli çalışmaları yaparlar. Görev aldıkları şube organlarının toplantı-
larına ve çalışmalarına katılır, kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yeşilay Şubesi

Maddi karşılık 
beklemeden içinden 

gelerek, toplum 
yararına hizmet 
eden gönüllüler 
mücadelemizin 

önemli bir 
parçasıdır.
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Yeşilay, şubelerinin kapasitesini geliştirmek üzere “Şube Kapasite Geliştirme Programı” 
uygular. Bu program ile şubelerimiz kalite yönetimi ilkeleri çerçevesinde seviyelere 

ayrılmıştır. Şubelerin üç yıl içerisinde en üst seviyeye ulaşmaları hedeflenmiştir. 
Seviyelerle ilgili yeterlilik kriterleri aşağıda verilmiştir.

ŞUKAP PROJESİ

Kuruluş yetkisi verilmiş 
Şube adayı. • Kuruluşunu tamamlamış.

• 1. Temel Eğitim Paketi tamamlamış.

YÖNETİM ve EĞİTİM YETERLİLİKLER

• Ofise sahip olma veya ofis tahsisi yapılmış olması.
• Başlangıç düzeyinde ofis mobilya ve tefrişata sahip olması.
• Şube tabelasına sahip olması.

• Ofis internet ve telefon altyapısına sahip olması.
• Bilgisayar ve yazıcı imkanlarına sahip olması.

• Tam zamanlı ofis çalışanı istihdamı.
• Üyelerin faaliyetler ile günlük iş süreçlerine aktif katılım düzeyi.
• Temel Eğitim Paketi 1 (Temel Tanımlar, Kurum Kimliği, CRM, Derbis, Sanal Sınıf).
• Temel Eğitim Paketi 2 (PCM, ERP, Web Sayfası, 
   Kurumsal Yazışma).
• Yönetim Becerileri Eğitim Paketi 1 (Dernekler Mevzuatı, Tüzük ve 
    Yönetmelikler, STK Yönetimi, Üye Kazanımı ve İlişkileri ).

FİZİKİ YETERLİLİKLER

TEKNİK YETERLİLİKLER

İNSAN KAYNAĞI YETERLİLİĞİ

SEVİYE

SEVİYE

SEVİYE
4.

2.

3.



Yeşilay Şubesi

• Ofise sahip olma veya ofis tahsisi yapılmış olması.
• Başlangıç düzeyinde ofis mobilya ve tefrişata sahip olması.
• Şube tabelasına sahip olması.
• Ofis içinde faaliyet, toplantı, eğitim ve atölyeler için yeterli uygulama 
   alanlarına sahip olması. 
• Gençler için ofis içinde yeterli sosyal alanlara sahip olması.

• Ofis internet ve telefon altyapısına sahip olması.
• Bilgisayar ve yazıcı imkanlarına sahip olması.
• Sunum ve eğitim amaçlı teknik donanıma sahip olması.

• Tam zamanlı ofis çalışanı istihdamı.
• İş süreçlerine yardımcı olmak için düzenli stajyer görevlendirmesi. 
• Faaliyet bazında aktif gönüllü çalışma yoğunluğu.
• Üyelerin faaliyetler ile günlük iş süreçlerine aktif katılım düzeyi.
• Temel Eğitim Paketi 1 (Temel Tanımlar, Kurum Kimliği, CRM, Derbis, Sanal Sınıf).
• Temel Eğitim Paketi 2 (PCM, ERP, Web Sayfası, 
   Kurumsal Yazışma).
• Yönetim Becerileri Eğitim Paketi 1 (Dernekler Mevzuatı, Tüzük ve 
    Yönetmelikler, STK Yönetimi, Üye Kazanımı ve İlişkileri).
• Yönetim Becerileri Eğitim Paketi 2 ( Faaliyet Planı, Bütçe Planlama, 
   Veri Yönetimi ve Raporlama, Paydaş ve Yerel Yönetim İlişkiler).

FİZİKİ YETERLİLİKLER

TEKNİK YETERLİLİKLER

İNSAN KAYNAĞI YETERLİLİĞİ
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SEVİYE
1.



Yeşilay Şubesi ve 
Genel Merkez İlişkisi



Şubelerin Genel Merkeze Karşı Görevleri

Yeşilay Genel Merkezinin Şubelerine Sağladıkları
Hibe Destek programları aracılığıyla mali destekler
Baskılı Materyal (Afiş, Broşür vs.) ve promosyon malzemeleri desteği
Şube web sitesi, tasarım, hosting hizmeti
Ofis Kira, Mobilya, Tefrişat ve Teknik Donanım desteği
Personel Desteği
Eğitim desteği
Hizmet içi kapasite geliştirme eğitimleri
Yeşilay’ın Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitimler
Danışmanlık desteği
İletişim
Eğitim
Etkinlik
Proje

Genel Merkez misyon, vizyon ve stratejilerine uygun yerel faaliyetler yürütür.
Yeşilay Haftası etkinliklerini Genel Merkez koordinasyonunda yürütür.
Genel Merkezin ulusal çaptaki etkinliklerine katılır, destek verir, yereldeki 
yürütmesini üstlenir.
Yeşilay Haftası faaliyetleri dışında bu rehberde önerilen faaliyetlerden yılda 
en az üçünü  gerçekleştirir.
Mali destek programı kapsamında yılda en az bir proje gerçekleştirir.
Yılda en az 20 üye, 200 gönüllü ve 50 Yeşilay dergisi aboneliği sağlar.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ile gerekli gördüğü 
il ve/veya ilçe merkezlerinde şube açılması için kurucu heyete yetki verebil-
mektedir. Şubelerin bulundukları il/ilçelerde bağımlılıkla mücadele alanında 
proje temelli faaliyetlerle bilimsel, kanıta dayalı çalışmalar üreterek faaliyetlerini 
geliştirmeleri beklenmektedir.

Şubelerin hareket kabiliyetlerinin geliştirilmesi, kurumsal kapasitelerinin artırıl-
ması ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi maksadıyla Genel Merkez tarafından 
geliştirilen destek programı kapsamında gerekli imkanların sağlanması hedeflen-
mektedir.

Bu imkanlardan yararlanan şubelerin, bulunduğu il/ilçe de kamu kurum ve kuru-
luşları ile etkin işbirlikleri geliştirerek görünürlüğünü artırıcı çalışmalar yapması, 
üye kazanım, üye ilişkileri ve gönüllü yönetimi süreçlerine hakim, yıllık faaliyet 
ve bütçe planlarını oluşturabilen, fon kaynaklarından yararlanabilen yapılara 
kavuşması beklenmektedir.

•
•
•
•
•
•

•

-
-

-
-
-
-

•
•
•

•

•
•
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Şubelerimizden 
etkin işbirlikleriyle 

görünürlük 
çalışmaları 

yapmalarını, üye ve 
gönüllü sayılarını 

artırmalarını, yıllık 
faaliyet ve bütçe 

planları 
oluşturmalarını ve 

fon kaynaklarından 
yararlanmalarını 

bekliyoruz.
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Şubelerin
Gelir Kaynakları

Aylık SAğlık,  Eğitim  ve  kültür DErgiSi Derginin tüm 
gelir i  bağımlı l ıkla 
mücadele 
çal ışmaları  için 
kul lanı lmaktadır. 

yesilay.org.tr
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SAĞLIKLI YAŞA
DİNÇ KAL

Küt Küt 
AtIYor KALbİm! 

ISSN 1303-3980 K.K.T.C. FİYATI 8 TL

DİYEtİSYEN Dr. ENDEr SArAÇ
“HELAL GIDA YİYECEĞİN 

PoZİtİF ENErJİSİNİN 
ArtIrILmASIDIr”

SErDAr DENİZ: 
“tİYAtroYLA 
ArADIĞImI 
buLDum vE 
DErİN bİr 
oHH ÇEKtİm”

GIDA GüvENLİĞİ vE 
DoĞru bESLENmE HAKKINDA 

bİLmEDİKLErİNİZ bu SAYIDA

AZ YEmEK DE, 
AŞIrI YEmEK DE  
bİr "YEmE 
boZuKLuĞu"Dur

türkiyE'NiN EN kÖklü SAğlık ve yAŞAm DErgiSi

Aylık SAğlık,  Eğitim  ve  kültür DErgiSi Derginin tüm 
gelir i  bağımlı l ıkla 
mücadele 
çal ışmaları  için 
kul lanı lmaktadır. 
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Görünmez 
şiddet MEDYA

İDEAL BİR 
SERA KURMAK 
İÇİN İPUÇLARI

DİK DUR, 
EĞİLME!

Rüzgarın 
şekillendirdiği 
büyülü diyar
KAPADOKYA

Yerçekiminden 
kurtulma hissini ve 
adrenalini sevenleriçin
KITEBOARD

ISSN 1303-3980ISSN 1303-3980 K.K.T.C. FİYATI 8 TL

YÜKSEL AYTUĞ
“UZAKTAN KUMANDANIZA 

BİLİNÇLİ HÜKMEDİN”

MEDYADAN KORUNMAK MÜMKÜN MÜ?
BİLİNÇLİ İZLEYİcİ NASIL OLUNUR?

Duruşumuz sadece 
fiziksel olarak değil 
zihinsel olarak da 
bizi yansıtıyor

türkiyE'NiN EN kÖklü SAğlık ve yAŞAm DErgiSi

MUTSUZLUĞUNUZUN 
NEDENİ VİTAMİNLER 
OLABİLİR

Aylık SAğlık,  Eğitim  ve  kültür DErgiSi Derginin tüm 
gelir i  bağımlı l ıkla 
mücadele 
çal ışmaları  için 
kul lanı lmaktadır. 
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Günde 
13 bin kişi 
sigaradan 

ölüyor 
DUMANDAkİ DüşMAN

türkiyE'NiN EN kÖklü SAğlık ve yAŞAm DErgiSi

BU hATALAR 
NEfES kESİyOR

BAhAR 
GüNEyDOĞU’DA 
BAMBAşkA

kOLESTEROL 
DüşMANI 
10 BESİN

ÇOCUĞUM 
NEDEN 
kONUşMUyOR?

EMRE üSTüNUÇAR
"hERkES BIRAkIR,
kİMSE BIRAkAMAM 
DEMESİN"

ISSN 1303-3980ISSN 1303-3980 K.K.T.C. FİYATI 8 TL

AÇELyA AkkOyUN
"ÇOCUkLARIMIZI 
kORUMAk SEVGİ 
VE SAMİMİyETLE     

         OLUR"

Sevdiklerimi 
sigaradan 

korurum

Sevdiklerimi 
sigaradan 

korurum

Yeşilcan’ın maceraları

BulmacalarBulmacalar

İlginç
bilgiler
İlginç

bilgiler

Mayıs 2015 Haziran 2015

Az  televizyon,
çok  oyun!
Az  televizyon,
çok  oyun!

Yeşilcan’ın
maceraları

BulmacalarBulmacalar Hayvanlar AlemiHayvanlar Alemi İlginç bilgilerİlginç bilgiler

Yaşasın 
bayram 

geldi!

Yaşasın 
bayram 

geldi!

Yeşilcan’ın maceraları

BulmacalarHayvanlar
 Alemi

İlginç
 bilgiler

BulmacalarHayvanlar
 Alemi

İlginç
 bilgiler

Temmuz 2015



Türkiye’nin en 
köklü sağlık ve 

yaşam dergisinin 
tüm geliri 

bağımlılıkla 
mücadele çalışmaları 
için kullanılmaktadır.

Yeşilay Dergisi ve Yeşilay Çocuk Mavi Kırlangıç
Yeşilay Dergisi, her ay bağımlılıklar alanında dosya konusuyla alanında 
uzman isimlerin makaleleri ve uzman isimlerle yapılan röportajlarla yayına 
hazırlanmaktadır. Sağlık ve bağımlılık konularını çocuklara uygun bir dille an-
latan Yeşilay Çocuk Mavi Kırlangıç Dergisi de her ay Yeşilay dergisiyle birlikte 
hediye edilmektedir.

Dergi Aboneliği;
95 yıllık bir geçmişe sahip Yeşilay Dergisi’ne yapacağınız aboneliklerle şube-
nize kaynak oluşturabilirsiniz. Yeşilay Dergi’si yıllık abonelik bedeli 70 TL’dir.

Üye Aidatı;
Yeşilay’ın çalışmalarına ilgi gösteren, maddi manevi destek veren kişileri aynı 
zamanda üyeniz yaparak şubeniz için düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Yıllık 
üyelik bedeli 60 TL’dir.
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Bağış;
Yeşilay’ın çalışma alanları ve projeleri konusunda hedef kitlenize bilgilendir-
meler yaparak, bağımlılıklarla mücadele çalışmalarınızda kullanılmak üzere 
destek isteyebilirsiniz. Vergi ödemekle mükellef olan bağışçılarınıza “Bağış 
Yap %100 Vergiden Düş” çalışmasını önerebilirsiniz.

‘‘193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 6322 sayılı kanunun 9. maddesiyle ek-
lenen ibare gereği 89’uncu maddenin 11. bendine göre; “İktisadi İşletmeler 
hariç Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve 
yardımların tamamı” ibaresinde beyan edilen hüküm gereğince, Türkiye Ye-
şilay Cemiyeti ve şubelerine yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamının, 
yıllık Gelir vergi matrahından indirime tabi olacağı ve bağışçıların indirimden 
faydalanabileceği belirtilmiştir.’’



Şubelerin Gelir Kaynakları

Mali Destek Programı
Programın Amacı: “Tüm illerde çeşitli saha faaliyetleri ve etkinlikler düzen-
lemek suretiyle bağımlılıkla etkin bir şekilde mücadele etmektir” 
Şubelerin mali ve teknik kapasitelerinin yetersiz olması, genel merkez ile 
ilişkilerinin yetersiz oluşu zayıf yönler olarak değerlendirilmiş ve bu sorun 
alanlarının giderilmesine yönelik bazı stratejik hedefler belirlenmiştir. Bu 
amaca ulaşmak için geliştirilen destek programı ile şubelerinin bağımlılıkla 
mücadelede mali ve teknik kapasiteni arttırılması hedeflenmektedir.

Yeşilay’a yapılan bağışların tamamı vergiden düşülebilmektedir. Banka, in-
ternet bankacılığı ve yesilay.org.tr üzerinden yapılabilen bağışlara dair alınan 
dekontlar indirime esas belge olarak kullanılmaktadır.

2014 yılından itibari ile şube hibe programına çıkılmış ve bu kapsamda 18 
şube başvuru yapmıştır. Başvurular Proje değerlendirme birimi ve diğer tek-
nik kurulun değerlendirmesinden geçerek 18 başvurunun 12’si desteklenmiş, 
6 başvuru da onaylanmamıştır.

Ulusal Hibe Programları
Yeşilay, şubeler faaliyetlerin finansmanına yönelik yukarıda belirtilen gelir 
kaynakları ve Yeşilay desteklerinin yanında projeler üreterek farklı hibe kuru-
luşlarından destek alabilir seviye gelmesini önemsemektedir.

Kalkınma ajansları, Gençlik Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı, Ulusal 
Ajans vb. hibe kuruluşlarına proje hazırlanması hem faaliyetlerin finanse 
edilmesini sağlayacak hem de proje uygulama becerisinin gelişmesini, 
faaliyetlerin etkinliğinin artmasını beraberinde getirecektir. 
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Bu doğrultuda geliştirilecek projeler ile ilgili Genel Merkez Arge Proje 
Biriminden teknik destek alabilirsiniz. Proje başvurularınız öncesinde 
mutlaka Genel Merkez onayını alınız.



Faaliyetler
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Yeşilay Genel Merkezi tarafından başta Yeşilay Haftası olmak üzere önemli 
gün ve haftalarda yapılması planlanan etkinliklerden uygun olanları şubenin 
temsil ettiği il veya ilçelerde yapılmasını sağlamak. Bunun için Genel 
Merkez gerekli broşür, afiş vs. basılı materyallerin ve promosyon ürünlerinin 
üretilerek şubeye ulaşmasını sağlar. Şube de bağlı olduğu il veya ilçede bu 
etkinliklerin gerçekleşmesi için gerekli olan resmi makamlardan izin alınması, 
yer tespiti, personel istihdamı gibi süreçleri takip eder.Etkinliğin gerçekleşme-
sinden sonra etkinlikle ilgili Genel Merkeze rapor verir.

 
Genel Merkezle Birlikte Gerçekleştirilen Etkinlikler

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

1-7 Mart Yeşilay Haftası

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

27

Genel Merkez 
tarafından 

planlanan etkinlikler 
şubeler tarafından 

ülke çapında 
uyumluluk 
içerisinde 

uygulanmalıdır.



 1 - 7 Mart Yeşilay Haftası



31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü

26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü 



Tek Yerden 
Tek Sesle 

Bağımlılıkla 
Mücadele

TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı)
Yeşilay, öncelikle ülkemizde yaşayan çocuk ve gençlerin bağımlılık risklerin-
den uzak, daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürmelerine katkıda bulun-
mak amacıyla toplumun bağımlılık türleri ile ilgili bilinç düzeylerini arttırmayı 
hedefleyerek Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programını (TBM) hayata 
geçirmiştir. Bu eğitim programı ile tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji 
gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere 
toplumun genelinde farkındalığın arttırılması ve bu maddelerin kullanımının 
bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  

TBM kapsamında bugüne kadar 498 Rehber Öğretmen Yeşilay alan uzman-
ları tarafından TBM Formatörü olarak yetiştirilmiştir. TBM Formatörleri 28.349 
rehber öğretmeni TBM uygulayıcısı olarak yetiştirmişlerdir. TBM uygulayıcıla-
rının 2015-2016 eğitim öğretim yılı sonuna kadar 20 milyon öğrenciye TBM 
içeriklerini ulaştırmaları hedeflenmektedir.
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ŞUBENİN ROL VE SORUMLULUKLARI

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

İl Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü ile Toplantı
TBM Formatörleri ile Toplantı
Planlama Komisyonunun Kurulması
TBM Uygulayıcıları arasından Yetişkin Eğitimleri İçin Yeşilay Gönüllü 
Eğitmen Kadrosunun Oluşturulması

İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulu ile Toplantı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri ile Toplantı
Muhtarlıklar ile Kahvaltılı Toplantı
Okul Aile Birlikleri ile Kahvaltılı Toplantı
Yerel Basın Temsilcileri ile Kahvaltılı Toplantı

Planlama Komisyonu ile yıllık eğitim takviminin çıkarılması ve 
Yeşilay Genel Merkeze gönderilmesi
TBM Afişlerinin Asılması
Eğitim Takvimi doğrultusunda eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve 
TBM Yetişkin Anketlerinin Uygulanması 
En Fazla Eğitim Yapan TBM Uygulayıcısının Ödüllendirilmesi
TBM Anketlerinin Genel Merkeze Gönderilmesi

Faaliyetler

TBM TİP 2 PROJESİ 
TBM içeriklerinin yaygınlaştırılması aşamasında Yeşilay şubelerine önemli bir 
görev düşmektedir. Şube yetkilileri bulundukları il/ilçelerde konunun ilgilileri 
ve yetkilileri ile bir araya gelerek başta okullardaki öğrenci eğitimlerinin 
takibini yapmaları ve sonrasında da il/ilçenin ilave eğitim ihtiyaçlarının kar-
şılanmasına yönelik faaliyetleri planlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda şubelerden yerelde sağ tarafta belirtilen faaliyet ve alt faaliyetleri 
yürütmeleri beklenmektedir.

Hazırlık Faaliyetleri

TBM İstişare Toplantıları

Eğitim Çalışmaları

31

TBM Tip Projesi tam metnini Genel Merkez'den temin edebilirsiniz.



Sağlıklı Nesil  Sağlıklı Gelecek Yarışması
Sağlıklı Nesil  Sağlıklı Gelecek Yarışması, Yeşilay şubelerinin bulunduğu 
illerde resmi ve özel ilk, orta, lise öğrencilerinin katıldığı yarışmadır.
Yarışma; afiş, resim, karikatür, fotoğraf, slogan, şiir ve kompozisyon 
katagorilerinde yapılmaktadır.

Amaç, bağımlılık konusunda genç nesillere farkındalık kazandırıp, onları
bilinçlendirirken yeteneklerinin de ortaya çıkmasını sağlamaktır.Gençlerle
iletişimimizde önemli bir etkinliğimiz olan Sağlıklı Nesil  Sağlıklı Gelecek 
Yarışmamıza her geçen yıl katılım artmaktadır.



Yeşilay Şubesi Tarafından Yapılması Gerekenler:
• İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle protokol yapılması.
• Afişlerin hazırlanması ve dağıtımı.
• Yarışmanın okullara duyurulması. 

Okulların Yarışmaya Katılımı İçin Yapacağı İşlemler: 
Okullardaki başvuruların okul müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve 
okulu temsilen her daldan sadece birinci seçilen birer eserin belirlenmesi. 
Okulu temsil etmek üzere her daldan birinci seçilen eserlerin ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne gönderilmesi. (Okullar her daldan birinci seçilen eserleri 
Yeşilay’a değil, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. Okullardan 
doğrudan Yeşilay’a gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yarışma Kapsamında Yapacağı İşlemler: 
Okullardan ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gelen eserler arasından ilçede kurulan 
bir komisyon tarafından her daldan sadece o dalın birincileri seçilir. İlçe komisyo-
nunun birinci seçtiği eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yapacağı İşlemler: 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden her dalın birincileri olarak gelen eserler 
İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri 
değerlendirme komisyonu kurarak ilçelerden gelen eserlerin her daldan 
birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilecektir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri dereceye 
giren eserleri ilde bulunan Yeşilay Şubesine göndereceklerdir. Ödüller il 
çapında Yeşilay tarafından verilecektir. Seçilen eserler, Yeşilay şubelerine 
gönderecektir. 

Faaliyetler

33
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Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması tam metnini Genel Merkez’den 
temin edebilirsiniz.
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Faaliyetler

35

Genç Yeşilay ve Üniversite Kulüpleri
Şubelerimizin, gençler tarafından üretilen proje/faaliyet fikirlerini destek-
lemek maksadıyla gençlerle düzenli olarak bir araya gelmesi ve birlikte 
yapılacak çalışmalara önem vermesi gerekir. Bu anlamda şubeler, öncelikle 
bulundukları illerdeki üniversitelerde Genç Yeşilay kulüplerinin kurulmasına 
öncelik vermelidir.
 
Bağımlılıklarla mücadelede öncü ekip Genç Yeşilay, gönüllü gençlerle 
birlikte farkındalık oluşturacak faaliyetleri planlamakta ve uygulamaktadır. 
Bu kapsamda şubelerin, bulundukları illerde gönüllü gençleri ilgi alanlarına 
göre çalışma grupları oluşturması ve gençlerin gerçekleştirmek istedikleri 
faaliyet ve önerileri değerlendirmesi gerekmektedir. 

Üniversite Kariyer Günleri
“Kariyeriniz başlamadan bitmesin” sloganıyla gençlerin bağımlılıklarla ilgili 
bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Kariyer Günleri etkinlikleri düzenlenmek-
tedir. Bulunduğunuz şehirdeki üniversitelerle ve Genç Yeşilay kulüpleri ile 
birlikte “Kariyer Günleri” etkinliği düzenleyebilirsiniz.

Yeşilay Şubelerinden bulundukları il ve ilçelerde şehirle ilgili önemli gün ve 
haftalarda, varsa şehirdeki üniversitenin kariyer günlerinde Genel Merkezle 
istişare ederek etkinlikler yapması beklenir. Şube bu etkinliklerde yıl için 
Genel Merkezden temin edilmiş olan malzemeleri kullanır ve etkinlik 
sonunda Genel Merkeze yaptığı etkinlikle ilgili rapor verir.



Tanıtım ve 
İletişim Çalışmaları
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2020 vizyonu doğrultusunda yeni hedeflerine doğru yol alırken kurumsallaş-
ma çalışmalarının bir parçası olarak Yeşilay logosu yenilenmiş ve modern bir 
görünüme kavuşturularak 2015 yılı itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. 

Biz ne sunuyoruz?
1. Şube Web Sitesi
2. Görsel Kimlik Rehberi
3. Dijital Şube Kiti
- Logo Paketi
- Hilal Deseni
- Kurumsal Font
- Tabela, bayrak ve kırlangıç kaynak dosyaları
- Yeşilay Sunumu (PPT Slayt)
- Tanıtım filmi, kamu spotları ve diğer Videolar
4. Haber oluşturma şablonu
5. Afiş, broşür vb. basılı materyaller
6. Promosyon malzemeleri

37



Sizden ne bekliyoruz?
Genel Merkez ve şubeler olarak yapılan tüm görsel ve yazılı çalışmaların 
kurumsal bir bütünlük içerisinde olması için “Yeşilay ve TBM Görsel Kimlik 
Rehberleri” hazırlanmış, tüm alanlarda uygulanması gereken kurallar 
belirlenmiştir. Şubelerin çeşitli etkinliklerde kullanmak üzere hazırladıkları 
görsellerin Görsel Kimlik Rehberine uygun olması hayati önem taşımaktadır. 

Yeşilay markasının tüm mecralarda belirlenen kurallara göre yer almasını ve 
kurumsal bir bütünlük içerisinde olmasını sağlamak amacıyla da Genel Mer-
kez çalışanlarına ve sanal sınıf aracılığıyla şubelere bilgilendirme yapılmıştır. 
Yeşilay markasının tüm mecralarda belirlenen kurallara göre yer almasına
ve  kurumsal bir bütünlük içerisinde olmasına Yeşilay bütünlük imajı 
açısından dikkat edilmesi gerekmektedir.

HATALI LOGO KULLANIMI

DOĞRU LOGO KULLANIMI
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Tanıtım ve İletişim Çalışmaları
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ÖNCELİKLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Logo kullanımı

Sosyal medya hesapları

Fotoğraf paylaşımı

Sponsorluk çalışmaları

Eski logolu tabelalar ve bayraklar değiştirilmelidir.

Profil görselinde şube ismi yazılmayacaktır. Tüm şubeler tarafından Genel 
Merkezin profil resmi kullanılacaktır. Hesap ismi verilirken “Yeşilay İstanbul” 
örneğindeki gibi önce Yeşilay sonra şube adı olacak şekilde yazılmalıdır.

Sosyal medyada veya basınla paylaşılan fotoğraflarda eski logonun olmama-
sına dikkat edilmelidir. Basının kullanması için arşivden fotoğraf gerektiğinde 
güncel olmayan logolu görsel paylaşılmamalıdır. Yenileri çekilmeli ve hazır 
bulundurulmalıdır.

Şubelerin düzenlediği etkinlikler için sponsor veya destekçi bir firma ile gö-
rüşme yapmadan önce mutlaka genel merkeze bilgi verilmesi gerekmektedir. 
Genel Merkezin bilgisi ve onayı dahilinde yapılan görüşme iletişim biriminin 
de uygun bulmasıyla tanıtım çalışmalarında destekçi firma logosu veya ismi 
kullanılabilir.



Şubelerimizin yapmış olduğu etkinlik, seminer ve ziyaretler Genel Merkez tarafından 
basın, sosyal medya ve gönderilen bilgilerle takip edilmektedir. Bu çalışmaların Genel 
Merkez sitesinde ve belli periyotlarla yayınlacak olan e-bülten içeriğinde yayınlanması 
arzulanmaktadır. Bu noktada şubelerin yapmış olduğu çalışmaların ilgili mecralarda 
haber olarak yayınlanması için 5N1K metoduna göre Genel Merkeze bilgi göndermesi 
gerekmektedir. Aşağıdaki metotla çalışıldığı takdirde şube etkinliklerinin haber metnine 
çevirilmesi ve hızlı bir şekilde yayına alınması Genel Merkezde daha sistemli ve sağlıklı 
bir şekilde gerçekleşecektir. 

NE NASIL NİÇİN NEREDE KİMNE
ZAMAN

Cevaplandırılması gereken 5N1K sorular



Tanıtım ve İletişim Çalışmaları
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Faaliyetlerinizin haber çalışması olması için 5N1K sorularının cevaplandırılması zaruridir.

Habere konu olan olay nedir, 
neyi / kimi etkiler? Örn.: 
Ekonomik kriz, halkın alım 
gücünü zayıflattı.

Yukarıda belirtilen 6 soruyu cevaplamayan, etkinliğin ne olduğuna dair başlık eklenmeyen ve yeterli çözünür-
lükte fotoğraf olmayan bildirimler haber olarak değerlendirilemeyecek, web sitemizde ve diğer yayın organları-
mızda maalesef yayınlanamayacaktır.  

Materyal gönderimi hakkında 
Faaliyetinize ait fotoğraf (fotoğraflardaki şahısların kimler olduğunu belirtmeyi ihmal etmeyiniz), logo, uzman 
görüşleri, istatistiki bilgiler gibi dokümanlarla birlikte yukarıdaki soruların cevaplarını iletisim@yesilay.org.tr mail 
adresine göndermenizi rica ederiz. Fotoğraf ve logolarınızı mailde ek kısmına eklemeyi unutmayınız; Word dosyasına 
kopyalanan fotoğrafların çözünürlük kalitesi düştüğünden görselleriniz kullanılmaz boyutta olacaktır. 

Habere konu olan olay nerede 
gerçekleşmektedir / 
gerçekleşecektir? Örn.: 
İstanbul’a yılın ilk karı düştü.

Habere konu olan olayın nede-
ni nedir? Örn.: Hakemin kural 
hatası yapması, seyircileri 
çileden çıkardı.

Bu soru, söz konusu haberde, 
varsa unvanlarıyla birlikte 
kimin / kimlerin yer aldığına 
yöneliktir. Örn.: Toplantıya 
Sağlık Bakanı Dr. Mehmet 
Müezzinoğlu ve Türkiye Halk 
Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Seçil Özkan katıldı.

Habere konu olan olayınyapılış, 
meydana geliş süreci nasıldır? 
Örn.: Hırsızların bankaya girmek 
 için yaklaşık otuz metrelik bir 
tünel kazdıkları anlaşıldı.

Bu soru, habere konu olan olayın 
zamanıyla ilgili bilgi vermeye 
yöneliktir. Örn.: Teşvikiye 
Camii’nde öğle namazından 
sonra kılınan cenaze namazının 
ardından...

NE

NEREDE

NASIL

NE ZAMAN

NİÇİN

KİM



Mevzuat
Prosedür
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Şube Yönetim Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Yeşilay’ın amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek, ilkelerini 
yaymak, Yeşilay’ın tanıtımını sağlamak, toplum katında saygınlığını 
korumak ve yükseltmek.

Hazırladığı şube eylem planı, geçen dönem çalışma raporu ve bilanço 
gelir-gider çizelgesi, kesin hesaplar ile gelecek çalışma dönemi bütçe 
tasarısını kabul etmek ve şube genel kurulunun onayına sunmak.

Bütün faaliyetlerini Tüzük, Şubeler Yönetmeliği ve Genel Merkez 
tarafından yayınlanan diğer yönetmelikler uygulama esasları 
çerçevesinde yürütmek ve yönetmek.

Şube genel kurulu tarafından onaylanan eylem planının şube yönetim 
kurulu üyeleri, şube üyeleri ve gönüllülerce uygulanmasını ve 
uygulamanın değerlendirilmesini sağlamak, şubenin dönemsel amaç 
ve hedeflerini gerçekleştirerek, Yeşilay’ın genel amaç ve hedeflerine 
ulaşmasını desteklemek ve katkıda bulunmak.

Şubeye gönüllü kazanımı ve eğitimi için Gönüllülük Yönetmeliği 
çerçevesinde planlama yapılmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak.

Şubeye bağlı hizmet birimlerini yönetmek.

Yeşilay’ın faaliyet alanına giren konularda gönüllüleri eğitmek 
ve organize etmek.

Şube gönüllü ve üye sayısının artırılmasına çalışmak.

Her ayın bütçe gerçekleşme raporlarını bir sonraki ay içinde, çalışma 
raporlarını ise üç aylık raporlar halinde Genel Merkeze sunmak.

Görev bölgesi sınırları içinde ya da dışında Genel Merkez tarafından 
yürütülen faaliyetlere Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile katılmak.

Yeşilay’ın bütün taşınır ve taşınmaz mallarını ve ayni ve nakdi 
değerlerini ilgili mevzuat kapsamında basiret ve özen içerisinde 
korumak ve yönetmek.

Sorumluluk alanında toplumun gücünü harekete geçirerek faaliyetler 
için yeterli yerel kaynakların kullanılmasını sağlamak, bağış toplama 
faaliyetlerinin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)





Yeşilay’ın bütün kıymetli evrak ve makbuzlarıyla defter ve kayıtlarını, 
demirbaş eşyasını iyi durumda tutmak, kullanmak ve korumak.

Şube genel kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak ve 
toplantının gündemini belirlemek.

Şubelerde ihtiyaç olan kadroları belirlemek ve Genel Merkez Yönetim 
Kurulu kararı ile bu ihtiyacın giderilmesine çalışmak.

Genel Merkezce onaylanmış bütçe ve kadroya uygun olarak personel 
özlük haklarını Şubeler çalışma raporu, bilanço gelir-gider ve kesin 
hesap çizelgeleri ile onay için gelecek dönem bütçe tasarısını on beş 
gün içinde Genel Merkeze göndermek.

Yeşilay’a maddi ve manevi yarar sağlayan, şubenin gelişmesine katkıda 
bulunan kişi ve kuruluşlara onursal üyelik, madalya ve takdirname 
verilmesini Genel Merkeze teklif etmek.

Şube üye aidatlarının süresinde ve tam olarak ödenmesini sağlamak, 
ödemeyenler hakkında Tüzük hükümlerine göre en geç bir ay içinde 
gereğini yapmak.

Brüt gelirlerden ödeyeceği Genel Merkez hisselerini, aynı yıl içinde 
tahmini bütçesine koymak ve bunları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları 
içinde dört eşit taksitte Genel Merkeze ödemek.

Genel Merkez tarafından verilecek Yeşilay amaç ve faaliyetleri ile ilgili 
diğer tüm görevleri yerine getirmek.

Şubeler yapacakları işlemlerde aşağıda belirtilen mevzuata 
göre hareket etmelidirler.

• Yeşilay Tüzüğü
• Dernekler Mevzuatı
• Disiplin Yönetmeliği
• Etik Yönetmeliği
• Şube Hizmetleri Yönetmeliği
• Kadın Komisyonu Yönetmeliği
• Gençlik Komisyonu Yönetmeliği

m)

n)

o)

p)

r)

s)

t)

u)
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Mevzuat Prosedür








