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STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  

 ÖN ÇALIŞMALAR VE EĞİTİMLER 

Öncelikle planın hazırlanması aşamasındaki çalışmaları yürütecek olan proje ekibi oluşturulmuş ve 

teknik anlamda yetkinliklerinin artırılması için gerekli eğitimler alınmıştır. Proje ekibi tarafından planın 

hazırlanması için iş planı ortaya çıkarılmış ve Stratejik Planlama Çalışma Esasları adı altında, içerisinde 

Stratejik Planlama komisyonlarının ve ilgili yapılarda planın hazırlanmasına destek olacak proje 

gruplarının görev, yetki ve sorumluluklarını içeren bir kitapçık hazırlanmıştır.      

ANALİZ ÇALIŞMASI 

Analiz aşamasında, Türk Kızılayının tarihsel gelişimi, yasal yükümlülükleri, mevcut yapısı, üye-gönüllü 

ve personel profilleri, kamuoyu, paydaş kurum/kuruluşlar ve şubelerimiz tarafından nasıl algılandığına 

dair anket uygulamaları, geçmiş yıllara ait faaliyetlerin incelenmesi ile birlikte literatür çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.     

 Mevcut Durum Analiz Rehberi ve Ek Tablo Analizleri 

Kurumumuzun ilgili yapılarının mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin 

geliştirilmesi gerektiği, iç ve dış paydaşlar ile yürüttükleri faaliyetler, kendilerinde gördükleri güçlü-zayıf 

yönler ile olası fırsat ve tehditlerin neler olduğuna dair bilgiler, ek veriler ile birlikte incelenmiştir.   

 Anket Çalışmaları 

Şube Üye ve Gönüllü Anketleri: Türk Kızılayının kurumsal yapısı ile faaliyetlerinin üye ve gönüllülerimiz 

nezdinde nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla uygulanmış olup toplam 690 şubemizde 3264 üye ve 

gönüllümüz tarafından söz konusu anket doldurulmuştur. 

Kamuoyu Algı Anketi (Vatandaş Anketi): Türk Kızılayının ve faaliyetlerinin bilinirliğini ile Kızılayın 

kurumsal olarak toplum tarafından nasıl algılandığını tespit etmek amacıyla uygulanmış olup sosyo-

ekonomik olarak Türkiye genelini temsil eden 26 ilde (NUTS-2) 3645 vatandaşımız tarafından söz 

konusu anket doldurulmuştur.  

Online Dış Paydaş Anketi: Türk Kızılayının kurum/kuruluşlar tarafından nasıl algılandığını belirlemek 

amacı ile uygulanmış olup % 75 Kamu; % 8 STK’lar; % 8 Üniversiteler; % 4 Özel Sektör ve % 4 Diğer ile 

toplam 101 adet anket doldurulmuştur. 

 Literatür Çalışması 

Söz konusu çalışma ile önceden gerçekleştirilmiş olan dış çevre analizinin bilimsel verileri ışığında 

zenginleştirilerek elde edilen bilgilerle mevcut faaliyetlerimizi birçok açıdan karşılaştırarak, 

yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin yöntemlerin etkinliği değerlendirilmiştir. 

 Ortak Akıl Toplantıları 

Kurumumuzun stratejik önceliklerinin belirlenmesi, dış paydaşlarımızın görüşlerinin alınması ve 

gelecek tasarımının planlanması amacı ile ortak akıl toplantıları düzenlenmiştir. Toplantılardan ve 

gerçekleştirilmiş olan analiz çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında yaratılan ortak akıl ile 

kurumumuzun vizyonu, misyonu, 2020 ana hedefleri ve stratejileri netleştirilmiştir. 
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MİSYONUMUZ 

VİZYONUMUZ 

• “Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan
dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik
yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek,
güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar
görebilirliği azaltmak”

MİSYON

• “Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde
model alınan, insanların en zor anlarında yanında
olan kuruluş”

VİZYON
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TEMEL VE KURUMSAL İLKELERİMİZ 

İNSANLIK 
Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğan Kızılay, her nerede olursa 
olsun insan ıstırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. 
Amacı insan hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bütün 
insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. 

AYRIM GÖZETMEMEK 
Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve 
zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır. 

TARAFSIZLIK 
Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal, ırksal, 
dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez. 

BAĞIMSIZLIK 
Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insancıl faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabii, ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılay-Kızılhaç 
Hareketi temel ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir. 

GÖNÜLLÜ HİZMET 
Kızılay, hizmetlerinden hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen gönüllü bir yardım kurumudur. 

BİRLİK 
Türkiye’de “Kızılay” adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsancıl 
faaliyetlerini bütün yurdu kapsayacak şekilde yürütür. 

EVRENSELLİK 
Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları 
ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır. 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 

ŞEFFAFLIK: Kızılay, uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve aşağıda belirtilen prensiplerine 

bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde hizmet sunar. 

HESAP VEREBİLİRLİK: Kızılay, kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve 

kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar. 

SORUMLULUK: Kızılay, 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: Kızılay Yönetim; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve 

önyargısız yaklaşmayı benimser. 
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KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

ADALET 
Kızılay, adaleti temsil eder. Hizmetlerini, ihtiyaç sahibi herkese ayrım gözetmeden ulaştırır. Bütün 
toplumlara yönelik hizmetlerini Uluslararası Hareketin Temel İlkelerine ve Kurumsal Değerlerine bağlı 
kalarak yürütür. 

“Adalet” değerini Kızılay; 

 Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan aynı tutum ve
davranışı sergilemek,

 Her durumu ve seçeneği adil ve tarafsız bir biçimde değerlendirmek,
 Tüm faaliyetlerinde ve hizmetlerinde adalet değerine uygun hareket etmek,
 İnsani değerlerin yaygınlaştırılmasıyla kalıcı barışa katkıda bulunmak,
 Kızılay mensupları arasındaki ilişkilerin dayanağı olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür

haline getirir.

AÇIK İLETİŞİM 
Kızılay; varoluş sebebi gereği kalıplardan ve önyargılardan uzak, paylaşımcıdır. Bilgiyi; bağışçıları, çözüm 
ortakları ve toplum ile paylaşır, ulaşılabilir kılar. 

 “Açık İletişim” değerini Kızılay; 

 Bilgi ve deneyimleri paylaşmak,
 Toplumla etkileşim sağlamak,
 Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmak,

 Teşkilat içinde de sürekli ve eşzamanlı bilgi paylaşmak olarak tanımlar ve bunu kurum içinde
kültür haline getirir. 

DAYANIŞMA
Kızılay, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir. Tarihi köklerinden ve halkının duyarlılığından 
beslenen Kızılay, bağışçılarıyla ortak değerlerde birleşir ve birlikte hareket eder. Kızılay, her türlü 
hizmetini toplumun gücüyle destekler. Kızılay mensupları da köklerinden aldığı kültür, gelenek ve 
birikimleriyle hizmetlerini üretirken kendi aralarında da dayanışmaya önem verir.

“Dayanışma” değerini Kızılay; 

Bağlılık, takım ruhu, güven, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşım olarak tanımlar ve bunu kurum içinde 
kültür haline getirir.
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GÜVEN
Kızılay, Temel İlkeleri ve Kurumsal Değerlerini hayata geçirerek güven sağlar. İnsan onurunun 
korunmasını her türlü değerin üstünde tutar ve bunu teminat altına alır. Kızılay mensupları arasındaki 
ilişkiler de güvene dayanır.

“Güven” değerini Kızılay; 

 Söz, iş ve davranışlarında güvenilir olmak,
 Başarının ve itibarın dayanağı,
 İlişkilerde güven ve süreklilik,
 Kaynak ve kapasitesi dahilinde hizmet üretmek,
 Tutarlılık,
 Toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak tanımlar ve bunu kurum içinde kültür haline

getirir.

KIZILAYCILIK ONURU 
Kızılaycılık; halkının sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa 
hizmete dönüştürmekten haz duymaktır. Kızılaycılar, Kızılayın Temel İlkelerini ve Kurumsal Değerlerini 
samimi olarak benimseyen, içselleştiren, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtan, insan ızdırabını 
dindirmek için fedakarca hizmet üreten "İyilik Dervişleri"dir. Ülkesinin en yüce makamı olan 
Cumhurbaşkanlığının yüksek himayesinde bulunan Kızılayın mensubu olmak bir onurdur.

“Kızılaycılık Onuru” değerini Kızılay; 

 Kurumsal değerleri ve Uluslararası Hareketin ilkeleri kılavuzluğunda,
 İrade ve akılla,
 Coşku, tutku ve bağlılıkla,
 Çağdaş, yenilikçi ve fark yaratarak insanlığa hizmet etmek olarak tanımlar.

Kızılaycılar, kendi aralarındaki ilişkilerde “Kızılaycılık Onurunu" incitmeyecek şekilde davranışlar sergiler 
ve bunu kültür haline getirir. 
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TÜRK KIZILAYI ÖZET STRATEJİ HARİTASI 
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ANA HEDEFLER – TEMEL AMAÇLAR - STRATEJİK HEDEF VE ALT HEDEFLER 

 

 

 

 

 

Tek kaynağı insan metabolizması olan kan ve kan ürünlerinin güvenli bir şekilde bağışçılardan 

karşılanması ve gerekli işlemlerin ardından güvenli bir şekilde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 

hastanelerin transfüzyon merkezlerine ulaştırılması, Türk Kızılayının en önemli faaliyetleri arasında 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Türk Kızılayı 2016-2020 Stratejik Planı döneminde Türk Kızılayı Kan 

Hizmetleri standartlarının, dünyadaki standartların üzerine çıkarılarak, model alınan bir yapı haline 

getirilmesi ve ülkemizin kan ihtiyacının tamamının Güvenli Kan Temini Programı ile karşılanması 

hedeflenmektedir.  

Ayrıca;  “Kök Hücre Bağışçısı Kazanımı” görevine, bünyesindeki Bölge Kan Merkezlerinde kurduğu 12 

Gönüllü Verici Merkezi ile hazırlık çalışmalarını tamamlamasının ardından 13.08.2014 tarihinde aktif 

olarak başlayan Türk Kızılayı, önümüzdeki planlama döneminde de TÜRKÖK programı kapsamında 

gönüllü kök hücre verici kaydı almaya ve bilinçlendirme faaliyetleri ile programa destek olmaya devam 

ederek, ülkemizde ve dünyada nakil bekleyen ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaktır. 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türkiye’deki Kan İhtiyacını %100 Oranında Karşılamak 
Stratejik Alt Hedef 1.1:  Kan tedarik güvenliğini sağlamak 
Stratejik Alt Hedef 1.2:  “Gönüllü” bağışçıların bağış yapabilecek nüfusa oranını artırmak 
Stratejik Alt Hedef 1.3:  Düzenli kan bağışı oranını artırmak 
Stratejik Alt Hedef 1.4:  Türkiye’nin kan ve kan bileşenleri ihtiyacının karşılanması alanında Sağlık 
Bakanlığının tek partneri olmak 
Stratejik Alt Hedef 1.5:  Sürdürülebilir ve büyümeyi garanti altına alacak şekilde finansal gelir gider 
dengesini sağlamak 

Stratejik Hedef 2:  TÜRKÖK Programının Sürdürülebilmesi İçin Destek Olmak 
Stratejik Alt Hedef 2.1:  TÜRKÖK programı kapsamında gönüllü kök hücre verici eğitimi ve kaydı 
yaparak programa destek olmak 

Stratejik Hedef 3:  Plazma Fraksinasyon Projesinde Hammadde Tedarikçisi Olmak  (Sgk İle Yapılacak 

Protokole Göre Kan Birimi Tarafından Oluşturulacaktır) 

Stratejik Alt Hedef 3.1:  Yerli plazma ürünü ilaç üretimi için kurulacak tesise hammadde olarak 

kullanılacak plazmayı temin etmek 

Stratejik Hedef 4:  Model Olmak 

Stratejik Alt Hedef 4.1:  Mükemmeliyet merkezi olarak bu alanda model olmak 

Stratejik Alt Hedef 4.2:  Danışmanlık yaparak gelir kazanmak 

Stratejik Hedef 5:  Sinerji Oluşturmak 

Stratejik Alt Hedef 5.1: Kan Hizmetlerinin, Teşhis-Tedavi ve yeni faaliyetlerle sinerjisini oluşturmak 

 ANA HEDEF 1 : Güvenli Kan Teminini Gerçekleştirmek ve Zarar Görebilirliği Azaltmak

(Türkiye 'nin %100 Sürdürülebilir Güvenli Kan Bağışını Sağlamak) 

TEMEL AMAÇ 1: Yıllardan beri biriktirdiği deneyimini yenilikçi teknoloji ve yaklaşımlarla 

birleştirerek, toplumun duyarlılığını artırarak kan ihtiyacının karşılanmasında sürdürülebilir model 

olmak 
KAN HİZMETLERİ 
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Afet tehlikelerine karşı etkili mücadele; afet öncesi, sırası ve sonrasında, can ve mal kaybı riskini 

tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak, risk azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme 

süreçlerini kapsayan bir yaklaşım modelinin geliştirilip, uygulanması ile mümkündür. 

Afet risklerinin azaltılmasında ilk adım toplumda bir afet bilinci oluşturmaktan geçmektedir. Türk 

Kızılayı, afet yönetimi yaklaşımında, afet sonucu doğabilecek olayların önlenmesi veya olası zararlarının 

azaltılması amacıyla kurumsal afet müdahale kapasitesini artırmayı, Türkiye Afet Müdahale Planı ana 

sorumluluğu kapsamında hizmet kalitesini artırmayı, afet müdahalelerinde hızlı ve etkili olmayı ve afet 

sonrasında yaşamın en kısa sürede normale dönebilmesi için model alınan programları hayata 

geçirmeyi hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Olağan dönemde önleyici faaliyetlerle afet durumunda oluşabilecek zararları 

azaltmak 

Stratejik Hedef 2:  Kurumsal Afet Müdahale Kapasitesini Artırmak 

Stratejik Hedef 3:  Beslenme Hizmetlerinde hizmet standardizasyonunu geliştirmek ve hizmet kalitesini 

artırmak 

Stratejik Hedef 4:  Afet müdahalelerinde hızlı ve etkili olmak 

Stratejik Hedef 5:  Afet sonrasında yaşamın en kısa sürede normal hayata dönmesini sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 5.1: Türk Kızılayı iyileştirme modelini oluşturmak 

Stratejik Alt Hedef 5.2: Türk Kızılayı Afet Sonrası İyileştirme Hizmetlerini Geliştirmek 

 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 

TEMEL AMAÇ 2:  Afet yönetiminde risk yönetimi anlayışını benimseyerek hazırlık, müdahale 

ve rehabilitasyon aşamalarında örnek ve yenilikçi program ve projeler geliştirmek hızlı ve etkin 
müdahale sistemini kurmak 

ULUSAL AFET YÖNETİMİ 
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Toplumdaki sosyal uygulama ve hizmetlerin odağı insan, nihai amacı ise insanın korunması, sosyal 

refaha ulaşılması ve bu refahtan herkesin eşit olarak pay almasının sağlanmasıdır. Türk Kızılayı, sosyal 

hizmet faaliyetlerini tüm alanlarda olduğu gibi toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendirecektir.  

Türk Kızılayı kimsenin ulaşamadığı ihtiyaç sahiplerini kaynaklarla buluşturup, toplumsal direnci ve 

dayanışmayı artıracak proje ve faaliyetler ile topluma hizmet sunmayı hedeflemektedir.  

Yeni dönemde sosyal hizmet yaklaşımlarımız bu yönde çeşitlendirilerek ve geliştirilerek yaşlılara yönelik 

hizmetler (Geriatri Hastanesi, Destek Evleri açılması vb.) hayata geçirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayı, yeni dönem stratejilerinde, halk sağlığına yönelik faaliyet ve projelere daha fazla yer 

verecektir. Geliştireceğimiz faaliyet ve projeler ülkemizde ve dünyada yalnızca problemlerin etkilerini 

geçici olarak ortadan kaldırmayacak, uzun vadeli ve kalıcı çözüm yolları üretmeye yönelik olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  İhtiyaca göre etkin sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak 
Stratejik Hedef 2:  Etkin ve Etkili Hizmet ve Uygulamaların Tanıtımını yapmak 
Stratejik Hedef 3:  Toplumsal Dayanıklılığı Artırmak 

Stratejik Alt Hedef 3.1:  Yaşlılara yönelik hizmetlerini geliştirmek 
Stratejik Alt Hedef 3.2:  Engellilerin toplumla bütünleşmesini artırmak 
Stratejik Alt Hedef 3.3:  Zarar görebilir, savunmasız gruplara yönelik yeni hizmet modellerini 
geliştirmek 

Stratejik Hedef 4:  Türk Kızılayı tarafından uygulanan tüm sosyal hizmetlere yönelik etki analizlerini 
yapmak ve yararlanıcı memnuniyetini artırmak 
Stratejik Hedef 5:  Türk Kızılayı sosyal hizmetlerine toplum katılımını ve katkısını sağlamak 

 

TEMEL AMAÇ 3:  Kimseye ulaşamayan ihtiyaç sahipleri ile kaynakları buluşturmak, zarar 

görebilir grupları proaktif bir şekilde tespit ederek sosyal içermeyi desteklemek ve toplumsal 
dayanıklılığı artırmak 

SOSYAL HİZMETLER 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayına uygun koruyucu sağlık hizmetleri modelinin tasarlanarak hayata 

geçirilmesini sağlamak 

Stratejik Hedef 2: Halk sağlığı konusunda toplumdaki bilinçlendirmeyi artırmak  

TEMEL AMAÇ 3:  Kimseye ulaşamayan ihtiyaç sahipleri ile kaynakları buluşturmak, zarar 

görebilir grupları proaktif bir şekilde tespit ederek sosyal içermeyi desteklemek ve toplumsal 
dayanıklılığı artırmak 

HALK SAĞLIĞI 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 
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Türk Kızılayı; ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da faaliyetlerini yürüten, uluslararası normların 

oluşmasına katkıda bulunan, değerlerini yerelden alıp küresel kültürü besleyen ve büyük gücüyle içinde 

bulunduğu Kızılhaç Kızılay Hareketine yön vererek Hareketin önde gelen aktörlerinden olma amacıyla 

hareket etmeye, yeni dönemde de kendini geliştirerek devam edecektir.  

Afet öncesinden başlayan, sürekli iyileştirme mantığıyla, afet ile ilgili uçtan uca faaliyet (iç ve dış 

kapasitelerle) gösterebilmek ve Türk Kızılayının uluslararası arenada saygınlığını artırmaya yönelik 

olarak uluslararası siyaset, strateji ve koordinasyon mekanizmalarına göre oluşturulacak tüm 

uluslararası programlar, stratejik ortaklıklar, ikili ve çoklu ilişkiler, dış yardımlar, insancıl diplomasi, 

Uluslararası İnsancıl Hukuk, hükümet-hükümetler arası organlar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler 

gibi konular büyük öneme sahiptir. Bu nedenle; Kurumun her noktasında uluslararası alanda politika ve 

strateji bakımından tutarlılık ve süreklilik gösterecek şekilde titizlikle ele alınması gerekmektedir. 

Böylece uluslararası operasyonların işleyişinde standardizasyon ve gelişim sağlanarak, kriz ve afetlerde 

mağdurlar ile savunmasızların ihtiyaçları en etkili şekilde giderilmiş olacaktır. 

  

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1: Uluslararası kriz ve afetlerde mağdurların ve savunmasızların ihtiyaçlarını en etkili 

şekilde gidermek 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Uluslararası alanda acil yardım ve iyileştirme konularına odaklanmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Psikososyal hizmet kapasitesini tesis etmek 

Stratejik Alt Hedef 1.3:  Barınma& Kamp Yönetim kapasitesini geliştirmek 

Stratejik Alt Hedef 1.4:  Uluslararası Operasyonları destekleyecek lojistik altyapıyı oluşturmak 

Stratejik Alt Hedef 1.5:  Uluslararası programları kıtasal yerelleştirmek (Desentralizasyonu) 

Stratejik Hedef 2: Uluslararası İşbirlikleri İçin Aranan Bir Uluslararası Aktör Olmak İçin Türk Kızılayı'nın 

Yıllık Bütçesinin %30’unu Uluslararası Faaliyetler İçin Kullanmak 

Stratejik Hedef 3: Operasyonel işleyişte standardizasyonu ve gelişimi sağlamak 

Stratejik Hedef 4: Uluslararası alanda Türk Kızılayı faaliyetlerinin bilinirliğini artırmak, mağdur ve 

savunmasız kişilerin haklarını gündemde tutmak 

TEMEL AMAÇ 4:  İnsani diplomasi ve uluslararası insani yardım faaliyetleriyle zarar görebilirliği 

ve afetlerdeki mağduriyeti azaltmaya katkıda bulunmak, bu yöndeki katkısını artırarak 
Uluslararası Kızılay/Kızılhaç hareketinde önde gelen aktörlerden olmak 

DAHA FAZLA ULUSLARARASI YARDIM VE DAHA FAZLA ULUSLARARASI İLİŞKİ 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 
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Göç konusu ülkemizde olduğu kadar tüm coğrafyalarda büyük bir öneme sahip bir konu haline 

gelmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu itibari ile önemli geçiş güzergâhı üzerinde bulunması sebebi ile 

nüfus hareketliliğinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bu yüzden Türkiye, göç konusunda daha etkin 

politikalar belirleyerek uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir.  

Ülkemizde yaşanan bu gelişmeler dolayısıyla Türk Kızılayı, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 

işbirliği içerisinde nüfus hareketleri sonucunda mağdur duruma düşen birey ve topluluklara yönelik 

insani hizmetlerde bulunmayı bir amaç olarak belirlemiştir. Bu amaç doğrultusunda; nüfus 

hareketlerine cevap verme kapasitesini artıracak göç hizmet modelini tasarlamayı, göçü yerinde 

önlemek için yoğun sığınmacı akışı olan ülkelere yönelik sınır ötesi yardım ve bilinçlendirme çalışmaları 

yapmayı, sığınmacılara yönelik sosyal hizmetler sağlamayı, sığınmacıların acil ve geçici barınma 

koşullarını iyileştirmeyi ve nüfus hareketlerine yönelik beslenme hizmetlerini tarafsız ve asgari insani 

standartlarda sunmayı hedeflemektedir. 

  

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayının nüfus hareketlerine cevap verme kapasitesini artıracak göç hizmet 

modelini tasarlamak 

Stratejik Hedef 2:  Göçü Yerinde Önlemek İçin Yoğun Sığınmacı Akışı Olan Ülkelere Yönelik Sınır Ötesi 

Yardım ve Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak 

Stratejik Hedef 3:  Sığınmacılara Yönelik Sosyal Hizmetler Sağlamak 

Stratejik Hedef 4:  Sığınmacıların acil ve geçici barınma koşullarını iyileştirmek 

Stratejik Alt Hedef 4.1:  Kamp dışında yaşayan sığınmacıların yaşam koşullarını iyileştirmek 

Stratejik Alt Hedef 4.2:  Kabul ve Geri Gönderme Merkezlerinde tarafsız ve asgari insani standartlara 

uygun hizmet sunulmasını sağlayarak model oluşturmak 

Stratejik Hedef 5:  Nüfus hareketlerine yönelik beslenme hizmetlerini tarafsız ve asgari insani 

standartlarda sunmak 

TEMEL AMAÇ 5:  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde nüfus 

hareketleri sonucunda mağdur duruma düşen birey ve topluluklara yönelik insani hizmetlerde 
bulunmak 

GÖÇ HİZMETLERİ 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 
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Psikososyal Destek çalışmalarının temel esası, kişilerin ve toplumun değerlerine saygılı, 

bağımsızlıklarının, bütünlüklerinin ve kendi baş etme mekanizmalarının tanındığı bir tutum izlemeye 

dayanmaktadır. Bu yüzden Türk Kızılayı Psikososyal Destek çalışmalarını yukarıda değinilmiş olan 4 

temel amaç ile (Temel Amaç 2-3-4-5) doğrudan bağlantılı bir şekilde yürütmeyi amaçlamaktadır. Söz 

konusu çalışmaları gerçekleştirirken Psikososyal Destek modelini geliştirmeyi ve Türkiye’deki öncelikli 

ihtiyaç gruplarına tamamlayıcı örnek Psikososyal Destek hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayı gücünü, en önemli kaynaklarından biri olan toplumun bağışlarından almaktadır. Bu yüzden 

kurumsal ilkelerimiz doğrultusunda bağışların şeffaf ve hesap verebilir şekilde, etkili ve etkin 

yönetilmesini sağlamak açısından bağış yönetimi oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bağış yönetimi; 

Türk Kızılayının insani yardım faaliyetleri ile kurumun varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan faaliyet 

ve projelere, gerekli kaynağı sağlamaktır. Yeni dönemde bağış yönetimine ilişkin olarak bağış araç ve 

yöntemlerini geliştirerek olağan dönem bağışların artırılması, toplumla temas noktası olan 

şubelerimizin bağış işleri ve bağışçı ilişkilerine yönelik her türlü faaliyetlerinin düzenlenmesini 

sağlayarak bağış entegrasyonunun sağlanması ve olağanüstü durumlarda hem Genel Müdürlük hem de 

şubelerimiz vasıtası ile en etkili ve hızlı bir şekilde bağış kaynağı sağlanması hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayı Psikososyal Destek (PSD) modelini geliştirmek 

Stratejik Hedef 2:  Türkiye’deki öncelikli ihtiyaç gruplarına tamamlayıcı örnek PSD hizmetleri sunmak 

TEMEL AMAÇ 2-3-4-5 

PSİKOSOSYAL DESTEK 

ANA HEDEF 2:  Afetlerde Ve Olağan Dönemde İhtiyaç Sahipleri ve Korunmasızlara Yönelik 

Yardım Sağlamak ve Zarar Görebilirliği Azaltmak (Uluslararasının Ağırlığını Artırmak-Bütçesinin 
%30’unu Uluslararası Alanda Görünürlüğü Olan İnsani Yardım Faaliyetlerinde Kullanmak) 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayı bilançosunun 1/3’ünün bağışlardan elde edilmesi ile mevcut bilançonun 

iki katına çıkarılmasına katkıda bulunmak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Olağan dönem bağışlarındaki düşüşü durdurmak ve bağış miktarını artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Olağanüstü durumlarda en hızlı şekilde en fazla bağışa ulaşmak 

Stratejik Hedef 2:  Şubelerin bağış entegrasyonunu sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 2.1:  Şubelerce toplanan bağışları ERP'ye dahil ederek Genel Merkez bütçesine   

konsolide etmek 

Stratejik Hedef 3:  Denetim ve şeffaflığı artırmak 

TEMEL AMAÇ 6: Türk Kızılayının ana faaliyet alanlarında bilinirliğini yükseltmek, toplumda 

bağış ve gönüllülük kültürünü güçlendirerek davranış değişikliği yaratmak, Türkiye ve dünyada 
dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, bağışlarda ve işbirliklerinde tercih edilmesini 
sağlamak 

BAĞIŞ YÖNETİMİ 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 
artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 
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Gönüllülük Kızılay ve Kızılhaç çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Yeni dönemde gönüllü 

yönetiminin daha etkin ve verimli şekilde uygulanmasına yönelik, gönüllü faaliyetlerin ve bu 

faaliyetlerde görev alan aktif gönüllü sayısının artırılması, gönüllü yönetim süreçlerinin belirlenmesi ve 

merkezi-yerel düzeyde gönüllü çalışmalarının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; gönüllüler 

toplumun çeşitli görüş açılarını kuruma yansıtarak, toplumla Türk Kızılayı arasındaki önemli bir köprü 

görevini üstlenmektedir. Böylece, gerektiğinde hem profesyonel çalışanlar hem de gönüllüler kurumun 

savunuculuk rolünü üstlenmede birlikte hareket ederek kurumun toplum içindeki imajının 

güçlendirilmesine ve Türkiye’de gönüllülük kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gençlik, Türk Kızılayı açısından büyük bir öneme sahiptir. Gençlerimizin hem zarargörebilirlik açısından 

hassas bir kitle oluşu hem de ileride Kızılaycılık ve insani değerlerin savunuculuğu açısından kritik 

öneme sahiptir. Bu nedenle gençlerin yeni dönemde Kızılayın sistemi içerisine katılımlarının sağlanması 

ve gönüllülük içerisinde de büyük bir öneme sahip olan genç gönüllülüğün artırılması 

hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Gönüllü Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Gönüllü Yönetimi yapısını kurmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Gönüllülük süreçlerini ve gönüllü hizmet alanlarını belirlemek 

Stratejik Alt Hedef 1.3:  Aktif gönüllü sayısını artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.4:  Merkezi ve yerel düzeyde gönüllü çalışmalarını artırmak 

Stratejik Hedef 2:  Türkiyede Gönüllülük Kültürünü Geliştirmek ve Savunuculuğunu Yapmak 

Stratejik Alt Hedef 2.1:  Türkiye'de gönüllülüğe ve gönüllülere ilişkin bir çatı oluşturarak yasal 

mevzuatın tanımlanmasını ve gönüllülük kavramının yasalarda geçmesini 

sağlamak 

TEMEL AMAÇ 6: Türk Kızılayının ana faaliyet alanlarında bilinirliğini yükseltmek, toplumda 

bağış ve gönüllülük kültürünü güçlendirerek davranış değişikliği yaratmak, Türkiye ve dünyada 
dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, bağışlarda ve işbirliklerinde tercih edilmesini 
sağlamak 

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 

artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Gençleri değişim lideri olarak değerlendirmek 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Kızılayın sistemi içinde gençlerin katılımını sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Gönüllülükte önemli bir hedef kitle olan genç gönüllülüğü artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.3:  Gençlerin yetkinliklerini artırıcı ve toplumdaki zarar görebilirliği azaltmada 

Savunuculuğu artırmak 
 

TEMEL AMAÇ 6: Türk Kızılayının ana faaliyet alanlarında bilinirliğini yükseltmek, toplumda 

bağış ve gönüllülük kültürünü güçlendirerek davranış değişikliği yaratmak, Türkiye ve dünyada 
dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, bağışlarda ve işbirliklerinde tercih edilmesini 
sağlamak 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 

artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 

GENÇLİK HİZMETLERİ 
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Türk Kızılayı, amaçlarını koruyup, hedeflere ulaştıracak stratejiler geliştirerek Türkiye ve dünyada 

dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, işbirliklerinde tercih edilmesini sağlamayı 

amaçlamaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; hem Türkiye’de hem de dünyada savunuculuk 

rolünü geliştirmeyi ayrı bir hedef olarak ele almıştır. 

Toplumun desteğiyle, topluma hizmet vermek üzere kendini konumlandırmış olan Türk Kızılayının, 

kendini ifade edebilmesi ve ürettiği sosyal değerin doğru algılanabilmesi ile itibarının güçlendirilmesi 

için iletişim strateji ve politikalarının belirlenmesi kritik öneme sahiptir. Bu yüzden, iletişim sisteminin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması Türk Kızılay için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yeni dönemde 

Türk Kızılayı, yürüteceği ulusal ve uluslararası faaliyetlerin toplum tarafından bilinirliğini artırmayı 

hedeflemektedir.  

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayının Türkiye'de ve dünyada savunuculuk rolünü geliştirmek 

TEMEL AMAÇ 6: Türk Kızılayının ana faaliyet alanlarında bilinirliğini yükseltmek, toplumda 

bağış ve gönüllülük kültürünü güçlendirerek davranış değişikliği yaratmak, Türkiye ve dünyada 
dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, bağışlarda ve işbirliklerinde tercih edilmesini 
sağlamak 

 SAVUNUCULUK 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 

artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayının ana faaliyetlerinin ülke genelinde bilinirliğini yükseltmek 

Stratejik Hedef 2:  Toplumdaki bağış ve gönüllülük eğilimini artırmak ve Türk Kızılayının dinamik ve 

model bir "iyilik organizatörü" olarak algılanmasını sağlamak 

TEMEL AMAÇ 6: Türk Kızılayının ana faaliyet alanlarında bilinirliğini yükseltmek, toplumda 

bağış ve gönüllülük kültürünü güçlendirerek davranış değişikliği yaratmak, Türkiye ve dünyada 
dinamik ve model bir kurum olarak algılanmasını, bağışlarda ve işbirliklerinde tercih edilmesini 
sağlamak 

TOPLUMLA İLETİŞİM 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 

artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 
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Günümüzde kurum ve kuruluşlar hibe sağlayıcıların (Özel Sektör, Vakıflar ve Diğer Bağımsız Kuruluşlar, 
Büyükelçilikler ve Konsolosluklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Uluslararası Kuruluşlar) açmış olduğu 
uygun fonlar vasıtası ile faaliyetlerini gerçekleştirmeye önem vermektedir. Bu sayede kurumların 
finansal sürdürülebilirliğin sağlanması ve kurumsal kaynakların korunması sağlanmaktadır.  
 

Bu yaklaşıma ilişkin olarak Türk Kızılayı, proje yönetimi konusunda kurumsal bir algı ve yönetim 
biçiminin benimsenmesi için gerekli tüm çalışmaları hem Genel Müdürlük hem de şubelerimize 
yaygınlaştırarak faaliyetlerini gerçekleştirirken kısıtlı kurumsal kaynakların bir kısmının veya tamamının 
fon kaynakları ile desteklenip, finansal sürdürülebilirliğin sağlanmasını ve kurumsal kaynakların 
korunmasını hedeflemektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayı, misyonu ile uyumlu gelir getirici kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek ve çeşitlendirerek 

elde edeceği gelirler ile insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmayı ve elde ettiği gelirler 

ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; topluma 

kaliteli sağlık hizmeti sunarak yürüttüğü mevcut sağlık işletmelerinin seviyesini koruyarak gelirlerini ve 

verimliliklerinin artırılmasını hedeflemektedir. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Stratejik Hedef 1:  2020 yılına hedef kaynakların 1/3’ünün proje ve hibelerden gelmesini sağlamak 

TEMEL AMAÇ 7: Proaktif olarak kaynak yaratma projeleri geliştirmek 

PROJE KAYNAKLARI 

ANA HEDEF 3:  Toplumda Yardımlaşmayı Geliştirmek (Misyonunu yerine getirmek için 2 katı 
artı değer üretmek ve Bağış ile Proje Kaynaklarını artırarak 1.25 milyar TL’ye ulaşmak) 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Mevcut sağlık hizmetlerindeki seviyeyi koruyarak sürdürülebilir gelir dengesini 

sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Sağlık hizmetleri gelirini artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Verimliliği artırmak için Toplam Kalite Yönetimi Sistemini uygulayabilecek iş    

modelini hayata geçirmek 

Stratejik Alt Hedef 1.3:  Hastanelerini mükemmeliyet merkezi (referans merkezi) olarak işletmek 

 

TEMEL AMAÇ 8: Türk Kızılayı misyonuna uygun gelir getirici faaliyetleri geliştirerek ve 

çeşitlendirerek insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmak 

TEŞHİS TEDAVİ HİZMETLERİ 

ANA HEDEF 4:  Gelir Getirici Faaliyetleri Geliştirmek ve Çeşitlendirmek 
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Türk Kızılayı, misyonu ile uyumlu gelir getirici kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek ve çeşitlendirerek 

elde edeceği gelirler ile insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmayı ve elde ettiği gelirler 

ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; İşletmelerin 

pazar payının büyütülmesini, yeni ürünler geliştirilerek verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayı, misyonu ile uyumlu gelir getirici kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek ve çeşitlendirerek 

elde edeceği gelirler ile insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmayı ve elde ettiği gelirler 

ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; çağdaş, 

güvenilir, kaliteden ödün vermeden; gerek duyulan her alanda kullanabilecek çadır üretim kapasitesini 

artırarak, gelir elde etmek amacıyla bu ürünlerin satış ve pazarlamasının yapılmasını, yeni ürünler 

geliştirilmesini ve verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. 

 

  

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Mineralli su işletmelerinde geliri artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Pazarı büyütmek ve kategoriyi sahiplenmek 

Stratejik Hedef 2:  Kapasite kullanım oranını ve verimliliğini artırmak 

TEMEL AMAÇ 8: Türk Kızılayı misyonuna uygun gelir getirici faaliyetleri geliştirerek ve 

çeşitlendirerek insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmak 

MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ 

ANA HEDEF 4:  Gelir Getirici Faaliyetleri Geliştirmek ve Çeşitlendirmek 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Çadır yerleşim sistemleri gelirini artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Yaygınlığı artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Yeni ürün geliştirmek 

Stratejik Hedef 2:  Yerleşim sistemleri kapasitesini geliştirmek ve verimliliğini artırmak  

Stratejik Alt Hedef 2.1:  Tesisin üretim kapasitesini tam kullanmak 

Stratejik Alt Hedef 2.2:  Verimliliği artırmak 

TEMEL AMAÇ 8: Türk Kızılayı misyonuna uygun gelir getirici faaliyetleri geliştirerek ve 

çeşitlendirerek insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmak 

YERLEŞİM SİSTEMLERİ 

ANA HEDEF 4:  Gelir Getirici Faaliyetleri Geliştirmek ve Çeşitlendirmek 
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Türk Kızılayı, misyonu ile uyumlu gelir getirici kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek ve çeşitlendirerek 

elde edeceği gelirler ile insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmayı ve elde ettiği gelirler 

ile daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaçlamaktadır. Söz konusu amaç doğrultusunda; gayrimenkul 

bilgilerinin güncel tutularak etkin ve verimli şekilde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayının kaynaklarını geliştirmesi ve sürekliliğini sağlaması; toplumla birebir temas halinde olan, 

yurdumuzun dört bir yanına dağılmış etkili, standart ve yerel kaynakları kullanarak sürdürülebilir 

faaliyetler gerçekleştiren şubelerimiz aracılığıyla mümkün olacaktır. Bu yüzden; şubelerinin 

gerçekleştirdiği faaliyetleri standart hizmet programları ile etkin bir şekilde yerine getirmesi için şube 

kapasitelerinin geliştirilmesi, Genel Merkez - şube ve şubeler arası iletişimin kurulması, şubelerde 

bulunan üye ve gönüllülerin daha aktif hale gelerek şubelerin ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni kampanya 

ve faaliyetler üretmelerinin sağlanması ve mevcut kampanyalara desteğinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Kullanım hakkı şubelerde olan taşınmaz bilgilerini güncel tutmak 

Stratejik Hedef 2:  Taşınmazları verimli ve etkin değerlendirmek 

TEMEL AMAÇ 8: Türk Kızılayı misyonuna uygun gelir getirici faaliyetleri geliştirerek ve 

çeşitlendirerek insani yardım faaliyetlerine daha fazla kaynak yaratmak 

GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 

ANA HEDEF 4:  Gelir Getirici Faaliyetleri Geliştirmek ve Çeşitlendirmek 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Şubelerin faaliyetlerini toplumun ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde yerine 

getirmesi için standart hizmet programları aracılığıyla Şubelerin kapasitesini geliştirmek 

Stratejik Hedef 2:  Şube ağını harekete geçirmek 

Stratejik Alt Hedef 2.1:  Şubelerin muhtaç ve korunmasızlara yönelik kampanyalara desteğini 

artırmak ve yeni kampanyalar üretmelerini teşvik etmek 

Stratejik Alt Hedef 2.2:  Tüm şubelerin gönüllü kazanım faaliyetlerini artırmak 

Stratejik Alt Hedef 2.3:  Şubelerin ERP entegrasyonunu sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 2.4:  Şubelerde tüm yaş gruplarını içeren gönüllü ve üye dengesini sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 2.5:  Şubelerde bulunan Üye potansiyelini aktif hale getirmek 

 

TEMEL AMAÇ 9: Toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek kurumsal 

dönüşümü gerçekleştirmek 

ANA HEDEF 5:  Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirmek 

ŞUBE HİZMETLERİ 
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Türk Kızılayı, toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt vermek amacı ile;  kaynaklarını en iyi şekilde 

değerlendirmeyi ve yeni kaynaklar yaratmayı, tüm faaliyetlerde başta maliyetlerin düşürülmesini, yürütülen 

çalışmaların basitleştirilmesini, üretim ve kalitenin arttırılmasını, zaman, insan gücü ve enerji tasarrufları ve bilgi 

akışının hızlandırılmasını ve hızlı karar alınmasını hedeflemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Kızılayı,  stratejik planına ve mevzuatına uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde yürütülmesine yönelik değer katmak,  kurumsal gelişimine destek olmak, objektif bir güvence 

çerçevesinde, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirme yaparak kurumun hedeflerine 

ulaşmasında rol almaya yönelik yönetim ve denetim için karar destek ve izleme sistemlerini hayata 

geçirmeyi hedeflemektedir.    

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 1:  Türk Kızılayında verimlilik esaslı yönetim anlayışını yerleştirmek, benimsetmek ve 

sürdürülebilir kılmak 

Stratejik Alt Hedef 1.1:  Tüm faaliyetlerde maliyet optimizasyonu yapmak 

Stratejik Alt Hedef 1.2:  Operasyonel esneklik ve hızı artırmak 

Stratejik Alt Hedef 1.3:  Operasyonel vergi ve regülasyon risklerini Yönetmek 

Stratejik Alt Hedef 1.4:  Etkin bir tedarik zinciri altyapısının geliştirmek 

Stratejik Alt Hedef 1.5:  Yeni gelir kaynaklarını yaratmak 

Stratejik Alt Hedef 1.6:  Verimlilik ölçümleri yapılarak geri beslemeler sağlamak 

 

TEMEL AMAÇ 9: Toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek kurumsal 

dönüşümü gerçekleştirmek 
 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 4:  Yönetim ve denetim için karar destek ve izleme sistemlerini hayata geçirmek 

Stratejik Alt Hedef 4.1:  Kurumsal yapı içinde aşağıdan yukarıya doğru uzman yaklaşımları 

doğrultusunda karar alma süreçlerine katkı sağlamak 

Stratejik Alt Hedef 4.2:  Süreç denetimi anlayışını kurumda yerleştirmek, odaklanmak ve iç denetim 

sistemini kurmak 

Stratejik Alt Hedef 4.3:  Hedef-Strateji-Performans -Bütçe ilişkisi kurmak 

 

TEMEL AMAÇ 9: Toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek kurumsal 

dönüşümü gerçekleştirmek 
 

ANA HEDEF 5:  Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirmek 

 

İZLEME DEĞERLENDİRME 

ANA HEDEF 5:  Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirmek 

 

VERİMLİLİK 
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Türk Kızılayı, topluma sunduğu hizmetlerin yanı sıra kurum içinde de yürüttüğü veya yürütmeyi 

planladığı çalışmalardan kurumun her kademesindeki çalışanlarının bilgilenecekleri, güven ve 

memnuniyet duyacakları ve katılım sağlayabilecekleri iletişim ortamlarını oluşturmayı 

hedeflemektedir. Böylece, Kurum içi iletişimi arttırarak faaliyetlerin kurum içinde de bilinirliliğini 

yükseltmeyi planlamıştır.   

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 5:  Türk Kızılayında iç iletişimi artırarak ana faaliyetlerinin kurum içinde bilinirliğini 

yükseltmek 

TEMEL AMAÇ 9: Toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek kurumsal 

dönüşümü gerçekleştirmek 
 
İÇ İLETİŞİM 

ANA HEDEF 5:  Kurumsal Dönüşümü Gerçekleştirmek 

 



 

 
  

 


