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Dr. Kerem KINIK
Genel Başkan

Kıymetli Kızılaycılar
Kızılay 153 yıllık tarihindeki en büyük dönüşüm
projesini yaşıyor. Strateji 2030 olarak
çerçevelediğimiz bu dönüşüm sürecinde kurum
kültürümüzü köklü geçmişimize yaraşır biçimde
yeniden tanımlıyoruz. Tüm Kızılay ailesinin
birikimleriyle şekillenen bu sürecin temel aktörü
hiç kuşkusuz gönüllülerimiz. Faaliyete başladığı
ilk andan itibaren gönüllülerimizin hamiyetperver
çabalarıyla var olduk. Güçlü Türkiye, güçlü Kızılay
olarak tanımladığımız süreçte gönüllü yönetimine
önem verdik. Bunun için şube kapasitelerimizin
artırılması, gençlerin ve kadınların Kızılaycılık
faaliyetlerinde daha etkin rol alması temel
önceliklerimizdi. Bugün Türkiye’nin en yaygın
gençlik teşkilatlanmalarından biriyiz. Kızılay
Kadın, gücünü geçmişinden alan köklü bir
geleneğe sahip. Kızılay, tüm insanlığın parolası
ve dil, din, ırk ayrımı gözetmeden içinde iyilik
nüvesi taşıyan herkesi merhamet çiçeklerine
dönüştürüyor. Bu bizin gücümüz.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğümüz, Gönüllü Ol
projesini gonulluol.org adresi üzerinde hayata
geçirdi. Bu sadece Kızılay için değil Türkiye’nin
tamamı için bir çağrı. Merhameti zayi edilmemesi
gereken milli bir servet olarak görüyoruz. Özellikle
salgın döneminde, afetlerde gönüllülüğün ne

demek olduğunu güçlü şekilde hatırladık ve
hatırlamaya devam ediyoruz. İsmini bildiğimiz
bilmediğimiz gönüllüler merhamet çınarımızın
yeşil yaprakları oldular. İyilik bugün hiç olmadığı
kadar organize halde ve Kızılay olarak buna
öncülük etmekten iftihar ediyoruz. Çaresizliğin
değil çarenin adresini göstermenin, yakınmanın
değil çözüm bulmanın yollarını izah etmenin,
birbirimizi aramanın değil bulmanın gayretini
gösteriyoruz.
Kızılay, ülkemiz başta olmak üzere faaliyet
gösterdiği her coğrafyada başarılarıyla isminden
söz ettiriyor. Bayrağımızdaki hilalin yanında ikinci
bir hilal olarak hem ondan güç alıyor hem de
ona güç vermeye devam ediyor. Önümüzdeki
dönemde de gönüllü hizmetlerimizin artması
temel önceliklerimiz arasında yer alacak. Gönüllü
Merkezlerimiz, Gönüllü Ol stratejimizin ayrılmaz
bir parçası ve gençlerimizi iyilerle iyiliklerle
arkadaş etmeye çabamız sürecek. Kızılay
kadınları, Hilal-i Ahmer çiçeği satarak sokaklarda
inovatif bağış modelleriyle tarihe geçmişlerdi.
Bugün yine aktif rol almayı sürdürecekler.
Engellilerimiz de gönüllü çalışmalarında aktif rol
alarak toplumsal direncimizin yükselmesi için
çabalarını gösterecekler.
Tüm bunlar Ankara başta olmak üzere tüm
Türkiye’de çalışmalarını sürdüren Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğünün koordinasyonu ile oluyor. Bu işin
kalbinde yer alan Kızılaycı çalışma arkadaşlarımın
ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ve
yapmaya devam edeceklerini biliyorum. Kızılay’ın
şerefle dolu geçmişini geleceğe taşıdıkları bu
yolda çabaları için teşekkür ediyorum.
Hedefimiz Türkiye’de yaşayan herkesin Kızılay
gönüllüsü olması. Bu iddialı ve anlamlı bir hedef.
Geleceğe anlamlı bir eser bırakmak için bugün
tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
Bu büyük ailemizin kalbi olan Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğümüzün çabalarının artarak devam
etmesi için kuruluşumuzdan bu yana ilham veren
düsturumuz yol gösterecektir.
“Vatana muhabbet yaralılara muavenet.”
Vatanımızı sevmeye ve ihtiyaç sahiplerinin yanında
olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken gönlünü,
emeğini koyacak her bir ferdimize ihtiyacımız var.
Çünkü: Sensiz Olmaz!

FROM THE
GENERAL
PRESIDENT

Dr. Kerem KINIK
General President

Dear Red Crescents,
The Red Crescent is experiencing the biggest
transformation project in its 153-year history. In
this transformation process that we have framed
as Strategy 2030, we are redefining our corporate
culture in line with our deep-rooted past. The
main actors of this process, which is shaped by
the savings of the entire Red Crescent family, are
undoubtedly our volunteers. We have existed with
our volunteers’ effort since the first moment of its
inception. As a powerful Turkey, we powerful Red
Crescent we have given importance to volunteers
management. Because of this, our main priorities
were to increase our branch capacities and to
have young people and women take a more active
role in Red Crescent activities. We are one of
Turkey’s most extensive youth organization today.
Turkish Red Crescent Women has a deep-rooted
tradition that draws its strength from its past.
The Red Crescent turns everyone who carries
the core of goodness into flowers of mercy,
regardless of language, religion and race. This is
our strength.
Our Volunteer Management Directorate has
implemented the volunteer project on gonulluol.
org. This is not just a call for Turkish Red
Crescent, call for Turkey. We see compassion

as a national wealth that should not be lost. We
strongly remembered and continue to remember
what volunteering means in disasters, especially
during the epidemic period. Volunteers, whose
names we do not know, became the green leaves
of our plane of mercy. Kindness is more organized
today than ever, and as the Red Crescent, we
take pride in pioneering it. We strive to show the
address of the remedy, not to despair, to explain
the ways to find a solution, not to complain, to
find each other, not to search.
The Red Crescent makes a name for itself with
its success in every geography where it operates,
especially in our country. As a second crescent
next to the crescent on our flag, it both draws
strength from it and continues to give it power.
Increasing our volunteer services will be among
our main priorities in the upcoming period. Our
Volunteer Centers are an integral part of our
Become a Volunteer strategy, and our efforts to
make friends with the goodness. Red Crescent
women made history with innovative donation
models on the streets by selling Hilal-i Ahmer
flowers. They will continue to take an active role
again today. Our disabled people will show their
efforts to increase our social resistance by taking
an active role in volunteer work.
All this is happening with the coordination of all
the Volunteer Management Directorate continues
to work in Turkey, especially in Ankara. I know
that my Red Crescent colleagues, who are at the
heart of this business, are doing their best and
will continue to do so. I would like to thank the
Red Crescent for their efforts in this way that they
carry their past full of honor to the future.
Our goal is to have everyone living in Turkey’s
Red Crescent volunteers. This is an ambitious
and meaningful goal. Today, we will continue to
work with all our strength to leave meaningful
work for the future. Our inspiring motto since
our establishment will guide the efforts of our
Volunteer Management Directorate, which is the
heart of this great family, to continue increasing.
“Love for the country, helping the wounded.”
We will continue to love our homeland and stand
by the needy. While doing this, we need each
individual who will put their heart and effort.
Because: Not Without You!

GENEL
MÜDÜR’DEN

Dr. İbrahim ALTAN
Genel Müdür

Orta Çağ’ın en önemli seyyahı olarak kabul edilen,
o dönem bilinen dünyanın üçte ikisini gezen
ve bu uğurda ömrünün yarısını feda eden İbn
Battuta, Anadolu’ya da farklı zamanlarda iki ziyaret
gerçekleştirmiş. Ziyaretlerinde tuttuğu notları
Seyahatname adlı eserinde derleyen İbn Battuta,
Anadolu insanı hakkında şu ifadelerde bulunmuş:
“Anadolu’da nereye gidersem gideyim beni misafir
etmek isteyen, bana iyilik yapmak isteyen ve iyi
niyetli insanlar gördüm. Bu kadarını dünyanın başka
hiçbir yerde görmemiştim.”
Günümüzden yaklaşık yedi asır önce toplumun
davranışsal özelliklerinin yansıtıldığı bu
tanımlamalar, her biri gönüllülük kavramı içeren
dayanışma, misafirperverlik ve yardımseverlik
başlıklarına ne denli sahip bir geçmişimiz olduğunun
da göstergesidir.
zToplumsal düşünce ve davranış modelimiz
beraberinde vakıf kültürü de doğurmuş, ihtiyaç
duyulan ya da duyulma potansiyeli olan her
alanda vakıflar inşa etmemizi sağlamıştır. Yine
bir ihtiyacın ortaya çıkması sebebiyle 1868 yılında
kurulan Kızılay (Hilal-i Ahmer) bugün, dünyanın en
büyük beş uluslararası yardım kuruluşundan biri
olarak, bu topraklara inanan her insanın göğsünü
kabartmaktadır.
Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da yağma ve
katliamlar yapan Yunanlar, savaştan yirmi yıl bile

geçmeden Naziler tarafından kuşatılınca perişan
bir hale düşmüş ve Yunan halkına yardımı Kurtuluş
Gemisi ile Türk Kızılay yapmıştır. Bu olay aslında
Anadolu insanının kendine zulmetmeye kalkanı
bile mazlum duruma düşünce kimsesizliğe terk
etmediğinin tarihi ve muhteşem bir vesikası olarak
karşımızda durmaktadır. Yine aynı dönem bugünkü
Pakistan topraklarından savaşta kullanılmak
üzere ülkemize gönderilen para ve değerli eşyalar
hiçbir zaman unutulmamış ve Pakistan’da Türk
Kızılay delegasyonu kurulmuştur. Bu örnek de hem
kurumsal hem de toplumsal hafızamıza işaret eden
vefa ve gerçekliktir.
Kurulduğu günden bugüne hiçbir ayrım
gözetmeksizin nerede gönlü yaralayan bir insan
hikâyesi varsa oraya el uzatmayı görev bilen
Türk Kızılay, eşine az rastlanır bir dayanışma
çerçevesinde gönüllüleriyle birlikte asırlara vicdani
bir mühür vuruyor. Samimiyet ve merhamet
duygularıyla donanmış gönüllülerimizin vurduğu
bu mühür, insanlığın yolunu aydınlatan fenere
dönüşüyor.
Türk Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanındaki iyiliğe
liderlik eden gönüllü ağıyla çalışmalarına devam
ederken, “Hedef 2030” stratejiyle toplumsal
dayanaklılığı güçlendirici faaliyetlerde bulunarak,
yoksulluk ve açlıkla mücadele faaliyetlerinin dışında
afet bilincinin yaygınlaştırılması ve yaşanabilir bir
çevre için de çalışıyor.
152 yıllık birikime sahip Türk Kızılay, her düşünceyi
açık fikirlilikle kucaklarken, bir yandan gelenek
ve göreneklerimizi yaşatarak, geçmişin rehberliği
ve günümüz neslinin görüşleriyle, geleceğe umut
olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Nerede bir acı varsa akla gelen ilk kurum olmanın
ağır sorumluluğu ve dayanışma bilincinin
hassasiyetiyle olaylara yaklaşan Türk Kızılay,
insanlığın yarınlara dair umutlarını yeşerten ortak
payda olarak gönüllerde parlamaya devam ediyor.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğümüz yönetiminde
insanın yüreğine ve ruhuna dokunan işlere imza
atan gönüllülerimizle iftihar ediyor; bu şefkat
hareketinin üyeleri olarak, ortaya çıkan güzel
tablonun mutluluğunu yaşıyoruz.
Gönüllülük faaliyetlerimizden esintiler sunan
bu raporun birçok kuruma rehberlik edeceğine
inanıyoruz. Gönüllü çalışmalarını destekleyerek
değişime ve gelişime açık olan Kızılay camiasının
tüm fertlerine ve beraber çalıştığımız kurumlara
teşekkürü borç biliriz.

FROM THE
GENERAL
MANAGER

Dr. İbrahim ALTAN
General Manager

Considered as the most important traveler of the
Middle Ages, traveling two-thirds of the world
known at that time and sacrificing half of his life for
this cause, Ibn Battuta, made two visits to Anatolia
at different times. Ibn Battuta, who compiled
the notes he kept during his visits in his book
‘’Seyahatname’’, made the following statements
about the Anatolian people:
“I have seen people in Anatolia who want to host
me wherever I go, who want to do me favors and
have good intentions. I’ve never seen this much
anywhere else in the world. “
These descriptions, which reflect the behavioral
characteristics of the society about seven
centuries ago, are also an indication of how much
we have a history of solidarity, hospitality and
helpfulness, each of which includes the concept
of volunteering. Our social thinking and behavioral
model also gave birth to the foundation culture and
enabled us to build foundations in every field that
is needed or has the potential to be heard. The Red
Crescent (Hilal-i Ahmer), which was founded in 1868
due to the emergence of a need, today, as one of
the five largest international aid organizations in
the world, embraces every person who believes in
these lands.
The Greeks, who committed looting and massacres
in Anatolia during the War of Independence, were
devastated when they were besieged by the Nazis
before even twenty years after the war, and the

Turkish Red Crescent helped the Greek people
with the Liberation Ship. In fact, this event stands
before us as a historical and magnificent evidence
that the Anatolian people did not leave them to
desolation even when they were oppressed. During
the same period, money and valuables sent to our
country from present-day Pakistan to be used in
the war were never forgotten, and a Turkish Red
Crescent delegation was established in Pakistan.
This example is loyalty and reality that point to both
our corporate and social memory.
The Turkish Red Crescent, which has taken it as a
duty to reach out wherever there is a human story
that hurts the heart without any discrimination
since its establishment, has been stamping a
conscientious seal for centuries with its volunteers
within the framework of a rare solidarity. This seal,
struck by our volunteers armed with sincerity and
compassion, turns into a lantern that illuminates
the path of humanity.
Turkish Red Crescent, while in Turkey around the
favor to work with the leadership of our volunteer
network, “Target 2030” strategy with the social
empowering activities, poverty and the promotion
of awareness of disaster outside their hungerfighting activities and works well for a habitable
environment.
The Turkish Red Crescent, with its 152 years of
experience, embraces every idea with an open
mind, while keeping our traditions and customs
alive, with the guidance of the past and the views of
today’s generation, to be a hope for the future.
Approaching events with the heavy responsibility
of being the first institution that comes to mind
wherever there is pain and the sensitivity of
solidarity awareness, the Turkish Red Crescent
continues to shine in the hearts as the common
denominator that brightens humanity’s hopes for
the future.
Our Volunteer Management Directorate takes pride
in our volunteers who undertake works that touch
the heart and soul of people; As members of this
compassion movement, we are happy with the
beautiful picture that emerges.
We believe that this report, which offers inspiration
from our volunteering activities, will guide many
institutions. We would like to thank all members of
the Red Crescent community and the institutions
we work with, who are open to change and
development by supporting voluntary work.

SUNUŞ

aktif katkı verebilmeleri için almaları gereken ön
eğitimler, gönüllü katkı zamanlarının planlaması,
hak ve ödevleri konusundaki etik ve hukuki
standartların oluşturulması, gönüllü güvenliği gibi
konularda atılması gereken ciddi adımlar bulunuyor.

Ekrem ŞAHİN
Toplum İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı

153 yıldır olduğu gibi bugün de Kızılay, “insan
ıstırabını insanlığın gücü ile aşmak” düsturu ile
çalışmalarını ara vermeksizin devam ediyor.
Bu kutlu yolculukta insanlığın gücünü seferber
etmek amacıyla sistemsel yapılar geliştiriyor,
organizasyonel yapılarımızı güçlendiriyoruz. Bu
seferberlikte topluma dokunan birimlerimiz kritik
bir öneme sahip. Toplum ilişkileri alanında faaliyet
gösteren Gönüllü Yönetimi Direktörlüğümüz
bu birimlerden biri. Gönüllülük değerlerini
yüceltmek, insani faaliyetlerimizde gönüllü
katkıları yönetmek ve toplumsal bir seferberliğe
yol açmak için gönüllü çalışmalarımızın önem
taşıdığının farkındayız. Yenilikçi yaklaşımlarla
çalışmalarımızı yürütürken geçmişimizden tevarüs
eden geleneklere bağlılığımızı sürdürüyoruz. Ancak
geçmişin bizim için sadece ilham veren tarihi bir
kesit değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin görev ve
sorumluluklarımızı hatırlatan bir uyarıcı olduğunu
biliyoruz.
Gönüllülüğün ve yardımlaşmanın önündeki
darboğazların kaldırılarak teşvik edilmesi oldukça
önemli. Kızılay gibi insani yardım ve afet odaklı
çalışan kurumlar için gönüllüler en kıymetli
unsurlardır. Ancak gönüllülüğün tüm sosyal
gruplarda ve coğrafi bölgelerde teşviki, faaliyetlere

Gönüllü yönetimi direktörlüğümüz liderliğinde
bugüne kadar eksik gördüğümüz alanlardaki
boşlukları doldurmak amacıyla önemli çalışmalara
imza attık. Şüphesiz bu çalışmalardan biri ve
ciddi bir emek ve özveri ürünü olan gönüllü
yönetim sistemimiz gonulluol.org platformundan
bahsetmeden geçemeyiz. Artık gönüllüler,
gençler ve kadınlarımız üzerinden toplumsal
seferberliğimizi aktive etmek için önemli bir araca
sahibiz. Gonulluol.org platformuna kaydolarak
göreve hazır olduğunu bildiren gönüllüler yine
bu platform üzerinden veya kurumumuzun ilgili
birimleri tarafından yüz yüze eğitimlerini alıyor.
Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler kriterlere
uygun bulundukları takdirde Kızılay’ın çalışmalarına
gönüllü olarak dahil olarak değer katıyor. Diğer
taraftan ülkemizin farklı lokasyonlarında gönüllülük
çalışmalarını destekleyecek gençlik kampları
ve gönüllü merkezleri açmaya devam ediyoruz.
Gönüllülük alanındaki inovatif çalışmalarla yeni
açılımlara imza atacağımız bir gelecek için
kollarımızı sıvadık.
Sizlerle paylaştığımız bu raporda faaliyet
alanlarını daha iyi tanıyacağınız Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğümüz, “gönüllü” olarak Kızılay’a el veren,
sahip olduğu bilgi, tecrübe ve yeteneği iyilikle
buluşturmak isteyen tüm Kızılaycı dostlarımızı
Kızılay çalışmalarına dahil ediyor. Afetlerde,
olağan ve olağanüstü durumlarda en büyük insan
kaynağımızı oluşturan değerli gönüllülerimizin
katkılarını yapıcı bir değere dönüştürüyor. Elinizde
bulunan faaliyet raporunun bu alandaki farkındalığı
artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle rapordaki
icraatların sahibi olan çalışma arkadaşlarıma ve
raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese
şükranlarımı sunuyor, hayırlara vesile olmasını
diliyorum.

REPRESENTMENT

regions, the pre-trainings they need to take in order
to actively contribute to the activities, the planning
of volunteer contribution times, the establishment
of ethical and legal standards on their rights and
duties, and the safety of volunteers.

Ekrem ŞAHİN

Community Relations Deputy
General Manager

DThe Turkish Red Crescent continues its activities
nonstop, with the motto of “overcoming human
suffering with the power of humanity” as it has been
for 153 years. We develop systemic structures and
strengthen our organizational structures in order
to mobilize the power of humanity in this blessed
journey. Our units that touch society are of critical
importance in this mobilization. Our Volunteer
Management Directorate is one of these units. We
are aware of the importance of our volunteer work
in order to glorify volunteerism values, manage
voluntary contributions in our humanitarian
activities and lead to social mobilization. While
conducting our work with innovative approaches,
we maintain our commitment to traditions
inherited from our past. However, we know that the
past is not only an inspirational historical episode
for us, but also a reminder of our future duties and
responsibilities.
Volunteers are the most valuable element for
organizations that work with humanitarian aid and
disaster-oriented organizations such as the Turkish
Red Crescent. However, there are serious steps to
be taken in issues such as the encouragement of
volunteering in all social groups and geographical

Under the leadership of our Volunteer Management
Directorate, we carried out important works in
order to fill the gaps in the areas we have seen
lacking until today. Undoubtedly, we cannot pass
without mentioning our Volunteer Management
System, ‘’gonulluol.org’’ platform, which is one
of these studies and a product of serious effort
and devotion. We now have an important tool
to activate our social mobilization through our
volunteers, youth and women. Volunteers, who
register on the ‘’gonulluol.org’’ platform and declare
that they are ready for duty, receive face-to-face
training through this platform or by the relevant
units of our institution. Volunteers who have
completed their training add value to the Turkish
Red Crescent’s work by voluntarily involved, if they
meet the criteria. On the other hand, we continue
to open youth camps and volunteer centers in
different locations of our country to support
volunteering. We rolled up our sleeves for a future
in which we will make new initiatives with innovative
works in the field of volunteering.
Our Volunteer Management Directorate, whose
fields of activity you will know better, includes
all our the Turkish Red Crescent friends who
“voluntarily” give their hand and who want to bring
their knowledge, experience and talent together in
the Turkish Red Crescent works in this report we
shared with you. It transforms the contributions
of our valuable volunteers, who constitute our
greatest human resource in disasters, ordinary
and extraordinary situations, into a constructive
value. I believe that the annual report you have
will increase awareness in this area. On this
occasion, I would like to express my gratitude to
my colleagues who are the owners of the activities
in the report and to everyone who contributed
to the preparation of the report and wish it to be
beneficial.

GÖNÜLLÜLERIMIZ HANGI ALANLARDA
DESTEK OLUYOR?

KAN VE KÖK HÜCRE
BAĞIŞI

AFET MÜDAHALE
ÇALIŞMALARINA
DESTEK

GÖÇMEN VE
MÜLTECİLERE YÖNELİK
DESTEK HİZMETLERİ

ŞUBELERİMİZDE KAPASİTE
VE İNSANİ YARDIM
ÇALIŞMALARINA DESTEK

KIZILAY
SOSYAL HİZMET
FAALİYETLERİ

UNİVERSİTE VE OKULLARDA
KIZILAYCILIK KÜLTÜRÜNÜN
YAYGIN HALE GETİRİLMESİ

EĞİTİMLER, KARİYER
GELİŞİM PLANLARI

ÖNEMLİ GÜN VE
HAFTALARDA FARKINDALIK
ÇALIŞMALARI

GENÇLİK KAMPLARI

GENÇLİK VE
GÖNÜLLÜLÜK
PROJELERİ

ENGELLİ, YAŞLI MAHALLE
ODAKLI SOSYAL
ÇALIŞMALAR

ETKİNLİK VE
ORGANİZASYON
FAALİYETLERİ

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
DİREKTÖRLÜĞÜ
VOLUNTEER
MANAGEMENT
DIRECTORATE
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GÖNÜLLÜ YÖNETIM
SISTEMI (GYS) GONULLUOL.ORG
PLATFORMU AÇILDI!
Kızılay, Hedef 2030 Stratejisi bağlamında tüm süreçlerinde gönüllü katılımını
sağlamayı, gönüllülerinin aktif ve nitelikli katkılarının verimli bir şekilde
istifade edebilmeyi hedeflemektedir. Kızılay, bu hedef doğrultusunda tüm
gönüllülerini tek çatı altında toplayabilmek için Gönüllü Yönetim Sistemi –
gonulluol.org platformunu hayata geçirmiştir.

Sosyal Medya Hesapları
Twitter: /gonulluolorg
Instagram: /gonulluolorg
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VOLUNTEER
MANAGEMENT SYSTEM
(GYS) - GONULLUOL.ORG
PLATFORM OPENED!
In the context of the Target 2030 Strategy, the Red Crescent aims to ensure
volunteer participation in all processes, to benefit efficiently from the
active and qualified contributions of its volunteers. With this goal, the Red
Crescent has implemented the Volunteer Management System - gonulluol.
org platform to gather all volunteers under one roof.
Goulluol.org, implemented under the
Coordination of director of volunteer
management; which is a digital volunteer
platform for the meeting point of goodness.
The digital platform, where the processes of
all national volunteers of our Red Crescent
family are managed through a single system,
is also a social communication network.
With gonulluol.org, the aim is to increase
volunteering in the society, more volunteer
activities, and social benefit provided to the
Society by making volunteering simple and
functional.
At the opening of the traditional “Red
Crescent Talks” series, our President Dr.
Introduced by Kerem Kınık, gonulluol.org
started its activities by completing its first
phase studies with the target of 2 million
trained volunteers.
Explaining that the Red Crescent Volunteer
Management System, in which the Turkish
Red Crescent volunteering activities are
managed, will gain a completely different
dimension with a new platform, Dr. Kerem
Kınık stated that we established the online
volunteering platform www.gonulluol.org
to bring volunteers together on a common
platform, develop new projects and
activities with them and create a better and
more livable world with the efforts of the
volunteers, and this digital system, where the
Red Crescent units will manage all volunteer
processes, stated that it will also function as
19
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Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde
hayata geçirilen gonulluol.org; İyiliğin
buluşma noktası olan dijital gönüllülük
platformudur. Kızılay ailemizin ulusal çaptaki
tüm gönüllülerinin tek bir sistem üzerinden
süreçlerinin yönetildiği dijital platform, aynı
zamanda sosyal bir iletişim ağıdır. gonulluol.
org ile gönüllü olmak basit ve işlevsel hale
getirilerek toplumda gönüllülüğün, gönüllü
faaliyetlerin ve topluma sağlanan sosyal
faydanın artırılması amaçlanmaktadır.
Gelenekselleşen “Kızılay Söyleşileri” serisinin
açılışında Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık
tarafından lansmanı yapılan gonulluol.org,
2 milyon eğitimli gönüllü hedefiyle ilk faz
çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçti.

•

Görev sonrasında göreve katılan
gönüllüleri performans ve davranış
kuralları çerçevesinde değerlendirme,

•

Diğer birim ve gönüllüleri takip edebilme,

•

İlgili raporlara ve istatistiki verilere
ulaşabilme.

•

Gönüllüler, gonulluol.org
platformunda aşağıdaki fonksiyonları
gerçekleştirebilecetir.

•

Kendisi ile ilgili ayrıntılı profillerini
oluşturarak sisteme kayıt olabilme,

•

Çalışmak istediği alanlara uygun
eğitimlere katılarak eğitimlere ait
sertifika/katılım belgelerini sistem
üzerinden alabilme,

Programda Türk Kızılay gönüllülük
faaliyetlerinin yönetildiği Kızılay Gönüllü
Yönetim Sisteminin yeni bir platformla
bambaşka bir boyut kazanacağını açıklayan
Dr. Kerem Kınık, gönüllüleri ortak bir
platformda buluşturmak, onlarla yeni projeler,
aktiviteler geliştirmek ve gönüllülerin çabaları
ile daha iyi, daha yaşanabilir bir dünya
oluşturmak amacıyla www.gonulluol.org adlı
Dijital Gönüllülük Platformunu kurduğumuzu
söyleyerek, Kızılay birimlerinin tüm gönüllü
süreçlerini yöneteceği bu dijital sistemin
aynı zamanda sosyal iletişim ağı işlevi de
göreceğini belirtti.
Bu sistemle gönüllü olmak isteyenler
gonulluol.org sitesi veya mobil uygulaması
üzerinden kayıt olarak Kızılay gönüllüsü
olabilmektedir.
Sistemde gönüllüler ve gönüllü ile çalışma
yapacak birimler olmak üzere iki kullanıcı
grubu bulunmaktadır.

•

Tüm gönüllü görev çağrılarına erişip
niteliklerine uygun olanlara başvuru
yaparak göreve katılabilme,

•

Görevlendirilmeleri ile ilgili ihtiyaç
duyulabilecek izin belgelerini sistem
üzerinden alabilme,

•

Kendisine ait gönüllü görevleri ile ilgili
etkinlik takvimini görüntüleyebilme,

•

Gönüllü takımlarına dâhil olarak takım
görevlerinde yer alabilme,

•

Gerçekleştirdiği gönüllülük faaliyetleri ile
ilgili paylaşımlarda bulunabilme,

•

Görev sonrasında göreve çağıran
birimi görev içeriği ve davranış kuralları
çerçevesinde değerlendirme,

•

Diğer gönüllüleri veya gönüllü ile çalışan
yapıları takip edebilme,

•

İlgili raporlara ve istatistiki verilere
ulaşabilme.

Gönüllülerle çalışmak isteyen birimler,
gonulluol.org platformunda aşağıdaki
fonksiyonları gerçekleştirebilecektir.
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•

İhtiyaç duydukları niteliklere uygun
gönüllülere görev çağrısı oluşturabilme,

•

Gönüllüler için eğitimler planlayabilme ve
eğitimlere davet edebilme,

•

Gönüllü takımları oluşturabilme,

•

Yönettiği görevler ile ilgili paylaşımlarda
bulunabilme,

Türk Kızılay 1868’den bugüne gönüllüler
tarafından yönetilen, gönüllüler eliyle büyüyen
ve güçlenen bir kurum olmuştur. Bu nedenle
Kızılay tüm faaliyetlerinde gönüllülerin
desteğini almıştır ve almaya devam
etmektedir.
Asırları aşan maziye sahip iyilik çınarı Kızılay,
son ihtiyaç sahibine ulaşana dek günden güne
büyüyen gönüllü kahramanlarının desteği ile
çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE
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a social communication network.
Those who want to volunteer with this system
can become Red Crescent volunteers by
registering on the gonulluol.org website or
mobile application.
There are two user groups in the system,
volunteers and units to work with volunteers.
Units that want to work with volunteers will
be able to perform the following functions on
the gonulluol.org platform.

•

To be able to create a call of duty to
volunteers by the qualifications they
need,

•

Planning training for volunteers and
inviting them to train,

•

To be able to form volunteer teams,

•

To be able to share about the tasks they
manage,

•

Evaluating the volunteers participating
in the post within the framework of
performance and behavior rules,

•

To be able to follow other units and
volunteers,

•

Access to relevant reports and statistical
data.

•

Volunteers will be able to perform the
following functions on the gonulluol.org
platform.

•

Being able to register to the system by
creating detailed profiles about himself,

•

Participating in training suitable for the
fields they want to work in and receiving
the certificate/participation certificates
of the train through the system,

•

Accessing all-volunteer calls for duty and
applying to those who are suitable for
their qualifications,

•

To be able to get the permission
documents that may be needed
regarding their assignment through the
system,

•

Being able to view the calendar of events
related to volunteer duties,

•

Being able to take part in team duties by
being included in volunteer teams,

•

To be able to share about his volunteering
activities,

•

Evaluating the unit that calls the task
after the task within the framework of
the task content and behavior rules,

•

To be able to follow other volunteers or
structures working with volunteers,

•

Access to relevant reports and statistical
data.

Turkish Red Crescent has been an institution
managed by volunteers since 1868, growing
and getting stronger by volunteers. For this
reason, the Red Crescent has received the
support of volunteers in all its activities and
continues to receive it.
With its centuries-long history, Red Crescent,
the good plane, will continue to work
without slowing down with the support of its
volunteer heroes growing day by day until it
reaches the last needy.
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GONULLUOL.ORG
EĞİTİMLERİ
Gönüllü yönetimi, gönüllü eğitimi, gönüllü hakları, gönüllü motivasyonu
ve görevlendirmesi için birçok yenilik ve özellik barındıran platformumuza
giriş yapan gönüllülerimiz, ilk etapta profillerini oluşturup e-öğrenme
sistemimiz üzerinden eğitim almaktadırlar.

Gonulluol.org sisteminin kurum içi kullanımı
için (Şubelerimiz, temsilciliklerimiz,
direktörlüklerimiz, birimlerimiz, toplum
merkezlerimiz, gençlik ve gönüllü
merkezlerimiz, Genç Kızılay, Kızılay
Kadın teşkilatlarımızın) birim profilleri
tanımlanmıştır.
Kızılay ailemizin tüm çalışanları, şubelerimiz
ve teşkilatlarımız doğrudan Kızılay kullanıcı
adları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp bağlı
bulundukları birim/şube/teşkilat adına il/
ilçe/teşkilat bazlı gönüllülerini görebilmekte,
takımlar oluşturabilmekte, meslek, nitelik, yaş
vb. farklı kriterlerde gönüllülerin başvurusu
için sistem parametreleri dâhilinde gönüllü
görevler açabilmektedir.
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GONULLUOL.ORG
TRAININGS
Our volunteers, who enter our platform, which includes many innovations
and features for volunteer management, volunteer training, volunteer rights,
volunteer motivation and assignment, initially create their profiles and
receive training through our e-learning system.

For in-house use of the Gonulluol.org system
(our branches, representative offices,
directorates, units, community centers,
youth and volunteer centers,
Young Red Crescent, Red Crescent Women’s
organizations) unit profiles have been
defined. All employees of our Red Crescent
family, our branches and organizations can
log in to the system directly with their Kızılay
usernames and passwords and see their
volunteers based on province / district /
organization on behalf of the unit / branch
/ organization they are affiliated with, form
teams, profession, qualification, age, etc. It
can open volunteer tasks within the system
parameters for the application of volunteers
with different criteria.
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AFETLER
VE PANDEMİ
GÖLGESİNDE 2020
Tarihin her dönemi unutulmaz olaylara sahne olmuş, kimi zaman savaşlar
kimi zaman afetler kimi zaman da salgın hastalıklar sebebiyle insan, hayatın
gerçekleriyle her daim yüzleşmek zorunda kalmıştır. Yine insan, tüm bu
süreçler yaşanırken dünyada nitelikli bir iz bırakma çabasına da girmiştir.
Bu sene peş peşe yaşanan büyük felaketler
ve pandemi sebebiyle neredeyse bitmesi için
gün saydığımız, olağanüstü gelişmelere sahne
olan oldukça zorlu bir yılı geride bıraktık.
Salgının gölgesinde, ihtiyaç sahiplerinin
yanında geride bıraktığımız bu yılda, afetler
ve küresel krizler karşısında ağır bir insanlık
testinden geçerek dünya olarak ne kadar
kırılgan olduğumuzu gördük.
Elazığ, Malatya, Van, Bingöl ve İzmir
depremleri; Giresun, Rize ve Bursa’da
yaşanan seller, Edirne sınır kapılarındaki göç
hareketliliği, yurdun çeşitli bölgelerindeki
orman yangınları, Sakarya’da fabrika
patlaması, Bayburt’ta tünel çökmesi gibi irili
ufaklı onlarca afeti yaşarken tüm dünya için
yeni bir yaşam modeline geçişi sağlayan ve bu
dönemde hayatımızın bir parçası haline gelen
koronavirüs gerçeği ile tanıştık.
Dünya gündemini meşgul eden kritik süreçler,
sosyal kısıtlamalar ve afetlerde insan ıstırabını
dindirme çabasıyla ihtiyaç sahiplerine her
an destek sağlamaya çalışarak geçirdiğimiz
2020 yılı hepimiz için zor bir yıl olarak
hafızalarımızda yer aldı.
24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen
Elazığ’ın Sivrice ve Maden ilçeleri ile
Malatya’nın Pötürge ilçesinin merkez üssü
olarak kaydedildiği ve çevre illeri de etkileyen
deprem sonrası bölgede yürüttüğümüz
faaliyetlerle yaraları sarmaya çalıştık. 41 kişinin
hayatını kaybettiği depremin ilk anından
itibaren Kızılay ekiplerine destek olmak üzere
sahada gönüllülerimizle birlikte aktif rol aldık.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce
gönüllümüzün sahadaki fedakâr çalışmalarıyla
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2020 IN THE SHADOW
OF DISASTERS AND
PANDEMIC
Every period of history has witnessed unforgettable events, sometimes
because of wars, disasters, and sometimes epidemics, people have always
had to face the realities of life. Again, while all these processes were taking
place, a man also made an effort to leave a qualified mark in the world.
This year, we have left behind a very
challenging year, which we considered
almost as days to end due to the successive
disasters and pandemic, and witnessed
extraordinary developments. In this year,
which we left behind in the shadow of the
epidemic, with the needy, we passed a heavy
humanity test in the face of disasters and
global crises, and we saw how fragile we are
as a world.
Earthquakes in Elazig, Malatya, Van, Bingöl,
and Izmir; floods in Giresun, Rize, and Bursa,
migration mobility at Edirne border gates,
forest fires in various areas of the country,
factory explosion in Sakarya, tunnel collapse
in Bayburt, while experiencing dozens of
disasters such as the collapse of a tunnel in
Bayburt, the transition to a new life model for
the whole world and this written we met the
reality of the coronavirus that has become a
part of it.
The year 2020, which we spent trying to
provide support to the needy at any time
to alleviate human suffering in critical
processes, social constraints, and disasters
that occupy the country’s agenda, has been
in our memories as a strait year for all of us.
We tried to heal the wounds with the
activities we carried out in the region after
the earthquake that took place on January
24, 2020, where Elazig’s Sivrice and Maden
districts and Malatya’s Pötürge district were
registered as the epicenter and affected
the surrounding provinces. From the first
moment of the earthquake in which 41 people
lost their lives, we took an active role in the
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adeta bir gönüllülük destanı yazdık. Deprem
bölgesinde yardım paketi ulaştırdığımız
depremzede bir çocuğun gülümsemesinin
içimizi ısıttığı soğuk kış günlerinde, gönüllülük
müessesinin kutsallığını yardım faaliyetlerine
devam ettiğimiz her gün yeniden anladık.
Kızılay’ın profesyonel çalışanlarına destek
sağlayan gönüllülerimizin yönetim süreçlerini
anlık yönlendirmelerle bizzat sahadan
gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde
yürütülen çalışmalar boyunca, Elazığ Bölge
Afet Müdürlüğünde oluşturulan Kriz Masası
ile iletişimimizi sürdürerek, saha ihtiyacına
cevap verici özellikleri gözeten gönüllü
planlamamızla hareket ettik.
Gönüllü planlamamızı, depremin etki alanını
göz önünde tutarak “mahalle” bazlı bölgesel
düzeyde gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde
görev alan tüm gönüllülerimizi değişimli olarak
Elazığ Afet Bölge Müdürlüğüne getirerek,
saha çalışmalarının koordinasyon merkezini
görmelerini sağladık.
İran’ın Khoy şehri merkezli olup sınır illerimizde
hissedilen; Van Başkale’ye bağlı köylerde
can ve mal kaybına sebep olan depremden
sonra faaliyetlere destek vermek amacıyla
gönüllülerimizle sahadaydık.
Yoğun kar yağışının devam ettiği, bölgenin
beyaz örtüyle kaplandığı günlerde meydana
26

gelen depremde gönüllülerimizle birlikte
iyiliğin tarihini yazdık.
Elazığ Depremi’nde olduğu gibi Van Başkale’de
de depremzede vatandaşlarımızın yarasını
sarmak ve ihtiyaçlarını gidermek adına
yardımcı olan gönüllülerimiz, insan ıstırabının
dinmesi adına her şart ve zamanda yardıma
koşmaya hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.
Edirne sınırında gerçekleşen mülteci
hareketliliği sırasında da bölgedeki
göçmenlerin insani yardım ve ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında da alandaydık.
Şubat ayında başlayan Türkiye Sınırı Göç
Hareketliliği Yardım Operasyonu’nda, Türk
Kızılay faaliyetlerinde gönüllülerimizle sahada
yer aldık.
Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla
birlikte başlayan hareketlilikte mültecilerin
ihtiyaçlarını karşılanması noktasında
faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay’ın hem saha
hem de lojistik alanlarındaki çalışmalarına
gönüllülerimiz de katıldı.
Depolarda gıda kolisi ve hijyen paketi
hazırlanması, kıyafet tasnifi, ikram araçları
desteği ile mültecilere kumanya ve
ihtiyaç malzemesi dağıtımı gibi faaliyetleri
yerine getirdik. Farklı şehirlerden gelen
gönüllülerimizle operasyonun tüm
aşamalarında yer almaya çalıştık.
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field with our volunteers to support the Red
Crescent teams.
We have written a volunteer epic with the
altruistic work of hundreds of volunteers
from all over Turkey. During the cold winter
days, when the smile of a child warmed us
in an earthquake when we delivered an aid
package in an earthquake zone, we reunderstood the sanctity of the volunteer
institution every day that we continued our
relief activities.
We carried out the management processes
of our volunteers, who supported the
professional staff of the Red Crescent, from
the field with instant guidance. Throughout
the work carried out in the earthquake zone,
we maintained our communication with the
Crisis Desk established in the Elazig Regional
Disaster Directorate and acted with our
volunteer planning, taking into account the
characteristics that respond to the field
needs.
We carried out our voluntary planning,
“neighborhood” execution, taking into
account the implementation of the
earthquake. We made it possible for all our
volunteers working in the earthquake zone to
see the Elazig Disaster Regional Directorate,
the coordination center for field studies,

alternately.
Centered in the city of Khoy in Iran and felt
in our border provinces; we were on the field
with our volunteers to support the activities
after the earthquake that caused a loss of life
and property in the villages of Van Başkale.
We wrote the history of goodness with our
volunteers in the earthquake that occurred
during the days when heavy snowfall
continued and the region was covered with
white cover.
As in the Elazig Earthquake, our volunteers in
Van Başkale, who helped our citizens to heal
the wounds of the earthquake victims and
to eliminate their needs, showed once again
that they are ready to come to help in order
to ease human suffering.
During the refugee mobility that took place
on the Edirne border, we were also in the
field at the point of meeting the humanitarian
aid and needs of migrants in the region.
Turkey Border Mobility Assistance Operation
Migration started in February, the Turkish
Red Crescent volunteers have received in the
course of our activities.
Turkey’s border gates in mobility started with
the opening point in carrying out its activities
to meet the needs of refugees and the
Turkish Red Crescent volunteers to work in
27

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

Deprem bu kez Bingöl Karlıova’yı vurduğunda
bölgedeki insanımıza yardımlarımızı ulaştırdık.
Bingöl Karlıova’da 14 Haziran’da meydana
gelen ve Erzurum, Erzincan, Muş ve
Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedilen 5.7
büyüklüğündeki depremin ardından bölgesel
gönüllü planlamamızla sahada bulunduk.
Bingöl ve çevre illerde bulunan
gönüllülerimizle, sahada bulunan Kızılay
ekipleri koordinasyonunda çalışmalara destek
sağladık. Depremden etkilenen ihtiyaç sahibi
ailelere ulaşmak için Kızılay ekiplerine katkı
sunan gönüllü ekiplerimizle, ihtiyaç sahibi
ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik.
Giresun’da 22 Ağustos’ta etkili olan sağanak
yağış nedeniyle meydana gelen sel ve
heyelanların ardından afetzedelerin yardımına
koştuk.
Şiddetini artıran yağmur sonrası nehre dönen
Giresun’un Dereli ilçesinde, ulaşıma kapanan
yollarda mahsur kalan, evlerinden çıkamayan
vatandaşlarımıza yönelik yardımlarını
sürdüren Kızılay ekiplerinin yanında
gönüllülerimizle aktif rol aldık. Yağmur, çamur
demedik, milletimizin hizmetine koşarak bir

gönüllülük destanı daha yazdık.
Meydana gelen selin ardından Giresun ve
çevre illerden gelen gönüllülerimizle saha
çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Yine Bursa’da meydana gelen sel felaketinde
gönüllülerimizle birlikte aktif rol aldık.
Aşırı yağışlar sonucu Bursa’nın Kestel
ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası
bölgede Kızılay ekipleri ile birlikte yardım
çalışmalarına başladık. Sel felaketinin
meydana geldiği bölgede bir yandan acil
yardım malzemelerini selzedelere ulaştırırken
bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmalarını
sürdürdük. Gönüllülerimizle sel sonucu
mağdur olanlara kumanya, çorba ve su
ikramında bulunurken hijyen seti de ulaştırdık.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan
havai fişek fabrikasında yaşanan ve 6
vatandaşımızın hayatını kaybetmesine
yol açan patlamanın ardından Türk Kızılay
tarafından bölgede gerçekleştirilen
faaliyetlere gönüllülerimizle destek sağladık.
Patlamanın meydana geldiği alanda yakınlarını
bekleyen ailelere ve yangına müdahale
eden çalışanlara yönelik sağlanan beslenme
faaliyetlerine destek verdik.
Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen sel
ve heyelanın ardından da gönüllülerimizle
sahadaydık. Rize ve Trabzon’dan afet alanına
ulaşan Türk Kızılay öncü ekipleriyle afet
koordinasyon merkeziyle koordineli olarak ilk
etapta afet alanında ihtiyaç tespiti yaparak
vatandaşlarımıza içme suyu, kek, bisküvi ve
sandviç dağıtımı gerçekleştirdik.
Sahadaki gönüllülerimizle 3 gün boyunca içme
suyu ve yemek ikramı dağıtımında bulunurken
mama, bebek bezi, ilaç gibi ihtiyaçların
karşılanması için aktif rol aldık.
Kavurucu yaz sıcaklarının kendini iyiden
iyiye göstermesiyle beraber Türkiye’nin pek
çok noktasında meydana gelen yangınlarda
da saha çalışmalarındaydık. Türkiye’nin
akciğerleri olan Gelibolu Yarımadası’nda
bulunan ormanlarda meydana gelen yangın
sonucunda yangından etkilenen vatandaşlara
yiyecek ve içecek dağıtımlarında bulunduk.
Ağrı’da meydana gelen sel felaketinde
gönüllülerimiz yine sahadaydı. Sel
felaketinin meydana geldiği bölgede selzede
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the field as well as logistics, also attended.
We carried out activities such as preparing
food parcels and hygiene packages in
warehouses, sorting clothes, supporting
catering tools, and distributing food and
supplies to refugees. We tried to take
part in all stages of the operation with our
volunteers from different cities.
When the earthquake hit Bingöl Karlıova this
time, we delivered our aid to our people in the
region.
After the 5.7 magnitude earthquake that
occurred in Bingöl Karlıova on June 14 and
felt in the surrounding provinces such as
Erzurum, Erzincan, Muş, and Diyarbakır, we
were on the field with our regional volunteer
planning.
We supported the work with our volunteers in
Bingöl and the surrounding provinces under
the coordination of the Red Crescent teams
in the field. We distributed food packages to
families in need, with our volunteer teams
contributing to Red Crescent teams to reach
families in need, affected by the earthquake.
We rushed to the aid of the disaster victims

after the floods and landslides that occurred
due to the heavy rain on August 22 in Giresun.
We took an active role with our volunteers
alongside the Red Crescent teams, who
continued to help our citizens who were
stranded on the roads blocked and could
not leave their homes in the Dereli district of
Giresun, which returned to the river after the
intensifying rain. We did not say rain or mud,
we wrote another volunteer epic by running
for the service of our nation.
After the flood that occurred, we carried out
our fieldwork with volunteers from Giresun
and surrounding provinces.
We also took an active role with our
volunteers in the flood disaster that occurred
in Bursa.
After the flood disaster that occurred in the
Kestel district of Bursa as a result of heavy
rainfall, we started aid work together with
the Red Crescent teams in the region. In the
region where the flood disaster occurred,
while delivering emergency aid materials
to the floods, we also continued the needs
assessment studies. While we offered food,
soup, and water to those who were victims of
floods with our volunteers, we also delivered
a hygiene kit.
After the explosion in the fireworks factory
in Sakarya’s Hendek district, which caused
the death of 6 citizens, we supported the
activities carried out by the Turkish Red
Crescent in the region with our volunteers.
We supported the nutrition activities
provided for families waiting for their relatives
and employees who intervened in the fire in
the area where the explosion occurred.
We were on the field with our volunteers
after the flood and landslide that occurred
in Çayeli district of Rize. With the Turkish
Red Crescent pioneer teams reaching the
disaster area from Rize and Trabzon, we
determined the needs in the disaster area
in the first place in coordination with the
disaster coordination center and distributed
drinking water, cakes, biscuits, and
sandwiches to our citizens.
While distributing drinking water and meals
with our volunteers in the field for 3 days, we
took an active role in meeting the needs such
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vatandaşlarımızın beslenme ve barınma
ihtiyaçlarının karşılanması adına faaliyetlere
katıldık.
Tüm bu zorlu süreçler yaşanırken bu sefer
Ege Denizi açıklarındaki depremle sarsıldık.
30 Ekim tarihinde meydana gelen ve 116
kişinin hayatını kaybettiği depremin ilk
anından itibaren İzmir genelindeki tüm
Kızılay faaliyetlerine gönüllülerimizle yoğun
katılım sağlayarak vatandaşlarımızın acısını
dindirmeye yardımcı olduk. Türkiye’nin birçok
şehrinden İzmir’e gelen gönüllülerimizle, bu
zorlu sürecin aşılmasında emek verdik.
Yapraklarıyla insanlara gölgelik yapan 152 yıllık
merhamet çınarımızın yardımlarının kesintisiz
sürdüğü bölgede yardım malzemeleri,
maske ve hijyen malzemeleri, sıcak yemek,
barınma malzemeleri ve psikososyal destek
sağlayan Kızılay’ın profesyonel ekiplerine
gönüllülerimizle katkı sunduk.
Yıl boyunca meydana gelen tüm afetlerde,
insanlara umut verip dertlerine derman
olan Kızılayımıza karşılıksız hizmet sunarak,
fedakarca çalışan gönüllülerimizle birlikte;
• İhtiyaç analizleri ve talep toplama,
• Sıcak yemek dağıtımı organizasyonu,
• Depo tasnifleri,
• Mutfak destekleri,
• Çadır kurulumu,
• İkram aracı çalışmaları,
• Mobil mutfak destekleri,
• Gıda kolisi dağıtımları
• Maske, dezenfektan ve hijyen kiti dağıtımları,
Maddelerdeki gibi Türk Kızılay çalışmalarında
ihtiyaç duyulan onlarca alanda destek
sağladık. Genç Kızılay ve Kızılay Kadın
teşkilatlarımızın yanı sıra sahada yürütülen
operasyonel çalışmalar için yerel/ulusal
düzeyde muhtelif sivil toplum kuruluşları,
kurumlar ve siyasi partilerin gençlik
yapılanmalarıyla da iş birlikleri geliştirdik.
Bu çalışmalara ilişkin verileri şeffaflık
gözeterek web sitemiz üzerinden anlık olarak
kamuoyu ile paylaştık. Sahada bulunan
gönüllülerimizin rakamsal düzeyde günlük
takibini gerçekleştirerek, düzenli olarak
raporladık.
Türkiye Sınırı Göç Hareketliliği operasyonu
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devam ederken gündelik hayatımızı yeniden
dizayn ettiren ve hepimiz için oldukça zor bir
sürece sebep olan Koronavirüs ile tanıştık.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs
pandemisinin ilk vakası 11 Mart tarihinde
ülkemizde de görüldü. Hızlı bir şekilde
yüzlerce gönüllümüze virüsten korunma ve
doğru hijyen kuralları eğitimleri verdik.
Koronavirüs’le mücadele kapsamında
ülkemizin dört bir yanında gönüllülerimizle
farkındalık çalışmaları yürütüp başta maske
kullanımı ve hijyen olmak üzere dikkat
edilmesi alınması gereken tüm tedbirleri
aktardık. Pandemi süreci boyunca, devlete
destek çalışmalarını sürdüren ve sosyal
yardım çalışmalarını artıran kurumumuzun
faaliyetlerinde gönüllülerimizle aktif rol
üstlendik.
Ülke genelinde şehir meydanları başta
olmak üzere; metro istasyonları, otobüs
durakları ve birçok toplu kullanım
alanında gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme
çalışmalarında Koronavirüs (COVID-19)
ve doğru hijyen kuralları hakkında detaylı
anlatılar yaptık.
Türk Kızılay, tüm dünyanın etkisi altında
olduğu krizden en çok etkilenmesi beklenen
toplum kesimlerini desteklemek amacıyla
eylem planını yürütürken, gönüllülerimiz
ile başta karantina yurtlarındaki yemek
dağıtımları ve kan bağışı ekiplerine destek
sağlanmasının yanı sıra şubelerimiz aracılığıyla
gerçekleşen hijyen kiti ve muhtelif yardımların
dağıtımı için sahada hazır bulunduk.
Yurt dışından gelen ve ülkemizde birçok
noktada karantina altına alınan binlerce kişiye
üç öğün beslenme hizmetinin verilmesinde
gönüllülerimizle şubelerimize destek sağladık.
Tüm dünya gibi ülkemizin de zor günlerden
geçtiği bu süreçte gönüllülerimizle
milletimizin hizmetinde yer aldık. Ülke
genelinde tüm gönüllülerimizle adeta bir
seferberlik ilan ederek 65 yaş üstü veya
kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın
ihtiyaçlarını karşıladık.
Yaşlı ya da kronik hastalığı olan
vatandaşlarımızın çarşı pazar ihtiyaçlarını
sorup siparişlerini alarak alışverişlerinde
yardım ettik. Yardımına koştuğumuz
tüm vatandaşlarımıza koronavirüse karşı
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as food, diaper, and medicine.
As the scorching summer temperatures
showed themselves from good to better,
we were also on fieldwork during the fires
that occurred in many parts of Turkey. We
found that the lungs of the Gallipoli Peninsula
in Turkey’s food to citizens affected by the
fire in the fire that occurred in forests and
beverage distribution.
Our volunteers were on the field again in the
flood disaster in Ağrı. In the region where the
flood disaster occurred, we participated in
activities to meet the nutritional and shelter
needs of our citizens in the flood.
While all these difficult processes were
going on, this time we were shaken by
an earthquake off the Aegean Sea. From
the first moment of the earthquake that
occurred on October 30 and killed 116
people, we helped relieve the pain of our
citizens by participating intensively in all Red
Crescent activities throughout Izmir. Turkey’s
volunteers came to Izmir from many cities,
we have labored in overcoming this difficult
period.
We contributed with our volunteers to the
professional teams of the Red Crescent,
which provides aid materials, masks,
and hygiene materials, hot food, shelter
materials, and psychosocial support in the
region where our 152-year-old compassion
plane, which makes people shadow with its
leaves, continues uninterruptedly.
In all the disasters that occur throughout
the year, by providing free service to our
Red Crescent, which gives people hope and
remedies their troubles, together with our
volunteers who work devotedly;
• Needs analysis and demand collection, hot
food distribution organization, Warehouse
classifications,
• Kitchen supports, Tent installation,
• Catering tool works, the mobile kitchen
supports,
• Food parcel distribution, mask, disinfectant
and hygiene kit distributions,
As in the articles, we provided support in
dozens of areas needed in Turkish Red

Crescent works. In addition to our Young
Red Crescent and Red Crescent Women’s
organizations, we have also developed
cooperation with the youth organizations of
various non-governmental organizations,
institutions, and political parties at the local/
national level for the operational work carried
out on the field.
We shared the data regarding these studies
with the public instantly on our website, with
due regard for transparency. We monitored
our volunteers in the field daily and regularly
reported them.
Turkey Border Migration Mobility everyday
operations while continuing a process which
is quite difficult for reasons that made
redesigning our lives and we all met with the
coronavirus. The first case of the coronavirus
pandemic, which affected the whole world,
was seen in our country on March 11. We
quickly provided training on virus protection
and correct hygiene rules to hundreds of our
volunteers.
Within the scope of the fight against
coronavirus, we carried out awareness
studies with our volunteers all over the
country and conveyed all the measures to be
taken into consideration, especially the use
of masks and hygiene. During the pandemic
process, we took an active role with
volunteers in the activities of our institution,
which continues to support the state and
increase social aid efforts.
Mainly city squares throughout the country;
we made detailed explanations about the
Coronavirus (COVID-19) and correct hygiene
rules in the information studies we carried
out in metro stations, bus stops, and many
public areas.
While the Turkish Red Crescent has been
carrying out the action plan to support the
groups of society that are expected to be
most affected by the crisis, that it is under
the influence of the whole world, we were
present on the field for the distribution of our
volunteers, especially the food distribution
and blood donation teams in quarantine
dormitories, as well as the distribution of
hygiene kits and various aids realized through
our branches.
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korunmak için yapılması gereken hijyen
kuralları hakkında bilgi verdik.
Kurulduğumuz günden bugüne kadar
milletimizin karşılaştığı her sorunun
aşılmasında devletimizin yanında yer almakla
birlikte pandemi ile mücadelede de üzerimize
düşen görevi yerine getirdik. Yerel düzeyde
il ve ilçelerde valilikler ile kaymakamlıklar
bünyesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek
Grupları” içerisinde gönüllülerimizle aktif rol
üstlendik.
Vatandaşlara yardım amaçlı kurulup İl Emniyet
Müdürlüğü, Jandarma, Yerel Yönetim,
AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşan Vefa
Sosyal Destek Grupları ile koordineli hareket
ederek gıda ve hijyen paketleri dağıtımları
başta olmak üzere muhtelif dağıtımlarda
ihtiyaç sahiplerinin hizmetinde yer aldık.
Evden çıkamayan vatandaşlarımızın fatura
ödemeleri, eczane-ilaç gibi ihtiyaçlarını süreç
boyunca karşıladık.
Evcil hayvanı olan birçok vatandaşımızın
yaşadıkları ilçelerde kaymakamlıkları
arayarak talepte bulunması üzerine harekete
geçen gönüllülerimizle, talepte bulunan
vatandaşlarımızın evlerine giderek evcil

hayvanlarını teslim aldık ve hayvanları
gezdirdikten sonra tekrar evlerine giderek
sahiplerine teslim ettik.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan
sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarını
unutmadık. Boşalan cadde, sokak ve
meydanları yuvaları bilen ve yiyecek bulmakta
zorlanan sokak hayvanları için şehirlerin
birçok noktasına mama, yem ve su bıraktık.
Vatandaşlarımızın kısıtlama sebebiyle
besleyemediği hayvanlar içi harekete geçen
gönüllülerimizle, sokakta gördüğümüz her
bir canlıyla özenle ilgilendik. Ormanlık alanlar,
parklar ve hayvanların sığınak belirlediği pek
çok alanda pandemi süresince tüm hayatlara
dokunmaya itinayla devam ettik.
Evde Kal kampanyasına destek vererek
şubelerimizin bünyesindeki yardım
çalışmalarına tüm hızıyla devam eden
gönüllülerimizle, büyük fedakarlıklarla
görevlerini devam ettiren sağlık çalışanlarına
ziyaret programları gerçekleştirerek muhtelif
ikram ve hediyelerin ulaştırılması için
faaliyetlerde bulunduk.
Pandemiyle mücadelede kritik önem taşıyan
sağlık çalışanlarının, virüsten korunması
için kişisel koruyucu ekipmanların üretim ve
paketleme sürecinde gönüllülerimizle destek
sağladık.
PTT’nin İstanbul/Hadımköy’de bulunan
deposunda yürütülen koruyucu maskelerin
üretim ve paketleme sürecine gönüllülerimizle
dahil olduk. PTT’nin lojistik merkezlerinde
toplanan gönüllülerimizle, maskelerin evlere
ulaştırılmasından önceki son aşamalarda üçlü
vardiyalar halinde aktif görev aldık.
Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın
koordinasyonunda vatandaşlara dağıtımı
ücretsiz gerçekleşecek maskelerin
üretiminde gönüllülerimiz ile destek sağladık.
İnsan sağlığı için değerli çalışmaların
yürütüldüğü ve bu kapsamda toplumsal bir
iş birliği ile önemli adımlarla ilerlediğimiz
pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarını
yürüten sağlık ekiplerine de destek vermekten
geri durmadık.
İl ve ilçe sağlık müdürlüklerimizin
koordinesinde koronavirüse yakalanmış
hastaların takibi ve kontrol süreçlerinde aktif
rol üstlendik.
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We supported our branches with our
volunteers in providing three meals a day to
thousands of people from abroad who were
quarantined at many points in our country.
We took part in the service of our nation
with our volunteers in this process, where
our country, like the whole world, was
going through difficult times. By declaring a
mobilization with all our volunteers across
the country, we met the needs of our citizens
over the age of 65 or with chronic diseases.
We asked our elderly or chronically ill citizens
about their market needs and helped them
in their shopping. We gave information to
all citizens we rush to help with about the
hygiene rules that should be done to protect
against coronavirus.
Since the day we were founded, we have
fulfilled our duty in combating the pandemic,
as well as standing by our state in overcoming
every problem faced by our nation. We took
an active role with our volunteers in the “Vefa
Social Support Groups” established within the
governorships and district governorships in
provinces and districts at the local level.

Established to help citizens, we worked
in coordination with Vefa Social Support
Groups, which consist of the Provincial
Police Department, Gendarmerie, Local
Government, AFAD, and Red Crescent, and
took part in various distributions, especially
food and hygiene packages. Throughout the
process, we met the needs of our citizens
who could not leave their homes, such as bill
payments, pharmacy-medicine.
With our volunteers who took action upon
the request of many of our citizens who have
pets by calling the district governorships in
the districts they live, we went to the homes
of our citizens who demanded, and after
taking the animals around, we went back to
their homes.
We did not forget the street animals in
the curfews applied within the scope of
coronavirus measures. We left food, feed,
and water in many parts of the cities for stray
animals who know empty streets, streets,
and squares and have difficulty in finding
food. With our volunteers, who took action
for animals that our citizens could not feed
due to restrictions, we took care of every
living thing we saw on the street. During the
pandemic, we carefully continued to touch
all lives in forest areas, parks and many areas
where animals designated shelters.
By supporting the Stay Home campaign,
we carried out visit programs with our
volunteers, who continue their charity
work within our branches at full speed, and
healthcare professionals who continue their
duties with great sacrifices and carried out
activities to deliver various treats and gifts.
We provided support with our volunteers in
the production and packaging process of
personal protective equipment to protect
healthcare workers, who are critical in
combating the pandemic, from the virus.
We have been involved with our volunteers
in the production and packaging process of
the protective masks carried out in PTT’s
warehouse in Istanbul / Hadımköy. With
our volunteers gathered at PTT’s logistics
centers, we took active roles in three shifts
in the final stages before the masks were
delivered to homes. Under the coordination
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Ülkemizin dört bir yanında filyasyon için
sahada olan ve acil serviste görev yapan
sağlık çalışanlarımızın yanı sıra sokağa çıkma
kısıtlamalarının uygulandığı gün ve saatlerde
görevi başında çeşitli kontrol noktalarında
olan güvenlik güçlerine şubelerimizin de
desteğiyle muhtelif ikramlarda bulunduk.
Koronavirüse yakalanıp iyileşen hastalardan
alınan ve kritik durumdaki hastaların
tedavisinde kullanılan immun plazma
çalışmalarında da sahadaydık. İmmün
plazma tedavisi için koronavirüsü yendikten
sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı,
hastalıkla mücadele eden diğer hastalarımızın
kahramanı olmaya davet ederek, bu
mücadelede de ön saflarda bulunduk.
Yaşanan olağanüstü süreçte ülkemizin
kan ve kan ürünü ihtiyacını karşılamak için
çalışmalarını aralıksız sürdüren kurumumuza
gönüllülerimizle kesintisiz destek sunduk.
Kan bağışı kazanım ekiplerinin yanında
görev alarak, kan bağışının acil değil sürekli
bir ihtiyaç olduğuna dikkat çektik. Biz ne
Ramazanlar gördük; bugünler de geçecek,
dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna
dediğimiz pandemiyle mücadele içerisinde
geçirdiğimiz Ramazan döneminde de kapı kapı
34

dolaşarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadık.
Pandeminin mağdur ettiği insanlarımızla
birlikte ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan
vatandaşlarımıza gönüllülerimizin merhamet
eliyle ulaştık. Ülkemizin en ücra köşesine kadar
çalınmadık kapı bırakmadık. Gönüllülerimizin
yoğun tempolu çalışmaları sayesinde
Ramazan ayı boyunca aşevlerinde kaynayan
kazanlardan çıkan sıcak yemeklerimizi ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdık. İftarlık ve sahurluk
sıcak yemeklerimizi, her gün binlerce kişiye
gönüllülerimizle ikram ettik. Ramazan ayı
boyunca sahada aktif görev alan binlerce
gönüllümüzle dağıttığımız gıda ve hijyen
kolilerimizle ihtiyaç sahiplerinin evine bereket
olduk. Şubelerimizin desteğiyle hazırladığımız
bayramlık kıyafet ve hediye paketleriyle hem
bayram geleneğini yaşattık hem de çocukların
yüzünü güldürdük. Gönüllü
Yönetimi Direktörlüğü olarak, gönüllülerimizin
fedakarca çalışmaları sayesinde iyilik,
merhamet ve şefkat kelimeleriyle özdeş olan
Türk Kızılay faaliyetlerine destek vererek
halkımıza hizmet ederken, asırlar boyu
bu topraklara soğuk damga gibi vurulan
gönüllülük müessesesinin gelişmesine de katkı
sağlamanın kıvancını yaşadık.
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of the Ministry of Health and Transport
Infrastructure, we provided support with our
volunteers in the production of masks that
will be distributed free of charge to citizens.
During the pandemic process, in which
valuable studies are carried out for human
health, and in this context, we have taken
important steps with social cooperation, we
did not hesitate to support the health teams
that carry out radiation studies.
Under the coordination of our provincial and
district health directorates, we took an active
role in the follow-up and control processes of
patients caught with coronavirus.
With the support of our branches, we
provided various treats to our healthcare
workers, who are on the field for filming and
work in the emergency service, as well as the
security forces who are on duty at various
checkpoints on the days and hours when
curfews are applied. We were also in the
field of immune plasma studies used in the
treatment of critically ill patients and patients
who recovered from coronavirus. We were
at the forefront of this struggle by inviting
all our heroes, who passed 14 days after
defeating the coronavirus for immune plasma
treatment, to become the heroes of our other
patients who struggled with the disease.
During the extraordinary process, we
provided uninterrupted support to our
institution, which continues its efforts to
meet the blood and blood product needs of
our country, with our volunteers. Working
alongside the blood donation recovery teams,
we drew attention to the fact that blood
donation is not an urgent but a constant
need. What we saw in Ramadan; these days
will pass, the troubles will end as they share,
as long as you believe that we did not leave
the needy alone by going door to door during
the Ramadan period we spent struggling with
the pandemic. Together with our people who
were victimized by the pandemic, we reached
our citizens who needed help in Ramadan
with the mercy of our volunteers. We didn’t
steal to the remotest corner of our country,
we didn’t leave doors. Thanks to the intense
work of our volunteers, we delivered our hot
meals from boiling cauldrons in soup kitchens

to the people in need throughout the month
of Ramadan. We served our dinner (the
evening meal during Ramadan) and suhoor
meals (meal before dawn during Ramadan)
with our volunteers to thousands of people
every day. We have blessed the homes of
those in need with our food and hygiene
boxes that we distributed with thousands of
volunteers who were active in the field during
the month of Ramadan. With the holiday
clothes and gift packages we prepared
with the support of our branches, we both
kept the holiday tradition alive and made
children smile. As the Volunteer Management
Directorate, we served our people by
supporting the Turkish Red Crescent
activities, which are identical with the words
of kindness, compassion, and compassion,
thanks to our volunteers’ devoted efforts,
and we were proud to contribute to the
development of the volunteering institution
that has been stigmatized like a cold stamp
on these lands for centuries.
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TÜRK KIZILAY KADIN

GENÇ KIZILAY
Genç Kızılay, gençlerimize dayanışma,
yardımlaşma ve şefkat duygularını aşılamak;
düşünce, dini dil, ırk ve cinsiyet farkı
gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık
bağlarını kuvvetlendirmek; Kızılaycılık
ilkelerinin yurt ve dünya gençleri arasında
yayılması ve insan ızdırabının azaltılması
yönündeki çalışmalarda gençlerin de yer
almasını sağlamak amacıyla 18-30 yaş
arasındaki herkesin il, ilçe ve üniversite
teşkilatlanma modeliyle bir araya geldiği Türk
Kızılay gençlik hareketidir.
Genç Kızılay, Türk Kızılay’ın faaliyet yürüttüğü
tüm alanlarda, afet ve acil durumlarda
gönüllü gençlerin katılım ve desteğini
gözetir. Gençlere öz güven kazandırmak;
onların idealist ve aktif olmalarını, çözümün
bir parçası haline gelmelerini sağlamak;
gençlerin karar verme yöntemi ve yürütme
süreçlerinde aktif görevler almalarını teşvik
etmeyi hedefler. Genç Kızılay, ülkemizin
tamamına yayılmış geniş gönüllü ağıyla
projeler geliştirerek, faaliyetlerde bulunur.
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Türk Kızılay Kadın, Gönüllü Yönetim
Direktörlüğü koordinesinde Türk Kızılay
şubeleri altında teşkilatlanan ve Türk Kızılay
faaliyetlerine gönüllü destek sağlayarak
özellikle kadın çalışmalarına öncülük eden
gönüllü bir yapıdır. Afetler, pandemi süreci,
sosyal hizmet çalışmaları ve Türkiye genelinde
yürütülen Türk Kızılay faaliyetlerine destek
veren gönüllüler, kadın dayanışmasının
topluma değer katan dönüşüm ve gelişimlere
imza atmayı amaçlamaktadır. Türk Kızılay
Kadın Kolları, yurdun dört bir tarafında var
olan geniş gönüllü ağıyla, kadın elinin değdiği
her yeri güzelleştirmeyi ve toplum yararına
fayda sağlamayı hedefler.
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TURKISH RED CRESCENT WOMEN
Turkish Red Crescent Woman is a voluntary
structure organized under the Turkish Red
Crescent branches under the coordination
of the Volunteer Management Directorate
and pioneering especially women’s work by
providing voluntary support to the Turkish Red
Crescent activities.
Disasters, pandemic process, outreach
work, and Turkey, the Turkish Red Crescent
volunteers who support the activities carried
out in general, the transformation that adds
value to society of female solidarity and aims
to sign development.
Turkish Red Crescent Women’s Branches aim
to beautify every part of the women’s hand
and to benefit society, with its wide network of
volunteers all over the country.

YOUNG RED
CRESCENT

Youth Red Crescent, to instill feelings of
solidarity, solidarity, and compassion in
our youth; strengthening the bonds of
brotherhood and friendship regardless
of thought, religious language, race, and
gender; It is the Turkish Red Crescent youth
movement where everyone between the
ages of 18-30 comes together with the city,
district and university organization model
to spread the principles of Red Crescent
among the youth of the country and the
world and to ensure that young people are
involved in the efforts to reduce human
suffering.Young Red Crescent observes the
participation and support of volunteer youth
in all areas where the Turkish Red Crescent
operates, in disasters and emergencies.
To give young people self-confidence; to
make them idealistic and active, to become
part of the solution; It aims to encourage
young people to take active roles in decision
making and executive processes. Young Red
Crescent develops projects and carries out
activities with its wide network of volunteers
spread throughout our country.
41

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

GÖNÜLLÜ
MERKEZLERİ
Gönüllülüğün toplumda yaygınlaştırılması,
toplumda iyilikseverliğin artırılmasının
desteklenmesi, toplumda gönüllü olarak
iyilik faaliyetlerinde bulunacak olan kişilerin
Kızılay’ın iyilik çatısı altında toplanması;
gönüllülerin, serbest zamanlarını etkili bir
biçimde geçirebilmeleri için sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif faaliyetlerine katılarak bilgi
ve beceri sahibi olmaları amacı ile Gönüllü
Merkezleri açmaya başladık.
Gönüllü faaliyetler yürüten kamu kuruluşu
ve STK’ların eşgüdümlü olarak çalışmalar
yürütmesinin sağlanması, Kızılay
gönüllülerinin niceliğinin ve niteliklerinin
artırılması için gönüllü kazanımı, etkinlik/
faaliyet ve eğitim çalışmaları gerçekleştirecek
merkezlerde, toplumun güçlendirilmesi,
toplumdaki yoksullukla mücadele ve ülkenin
geliştirilmesi için sosyal girişimcilik faaliyetleri
de yürütülmektedir.
Merkez bünyesinde ayrıca proje geliştirerek,

geri dönüşüm, sıfır atık, iklim değişikliği ile
mücadele gibi günümüz sorunlarına inovatif
yaklaşımlarla çözümler getirilmesi de
hedeflenmektedir.
Gönüllü Merkezlerinde faaliyetler dört ana
kategoride toplanmıştır. Bunlar;
• Gönüllü Eğitim Programları
• Gönüllülük Atölye Programları
• Gönüllü Temelli Sosyal Girişimcilik
Programları
• Şube ve Saha Operasyonlarına Destek
Hizmetleri

GÖNÜLLÜ MERKEZLERİ / ŞUBE VE TEMSILCILIKLER
TRABZON
Merkez
Ortahisar

KONYA
Merkez
Ereğli
Akşehir

ELAZIĞ

Merkez
Kovancılar
Palu

ŞIRNAK
Cizre

MANİSA
Merkez
Demirci
Salihli
Soma
Sarıgöl
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DİYARBAKIR
Merkez
Sur
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VOLUNTEER
CENTERS
Generalizing volunteerism in the society,
supporting the increase of benevolence
in the society, gathering people who will
voluntarily do good activities in the society
under the umbrella of the Red Crescent;
We have started to open Volunteer Centers
so that volunteers can spend their free
time effectively by participating in social,
cultural, artistic and sports activities
and gain knowledge and skills. Social
entrepreneurship activities are also carried
out in the centers that will provide volunteer
acquisition, activity/activity, and training
activities to ensure that public institutions
and NGOs that carry out voluntary activities
carry out activities incoordination, to
increase the quantity and qualifications of the
Red Crescent volunteers, to strengthen the
society, to combat poverty in the society and
to develop the country. . It is also aimed to
find innovative solutions to today’s problems

such as recycling, zero waste and combating
climate change by developing projects within
the center. Activities in Volunteer Centers are
grouped under four main categories. These;
• O Voluntary Training Programs
• O Volunteer Workshop Programs
• O Volunteer-based Social
Entrepreneurship Programs
• O Support Services to branch and Field
Operations
Within the scope of the Segmentation
Implementation project, volunteer centers
have been opened in branches and
representative offices where volunteers can
plan their activities and carry out projects
and activities.

VOLUNTEER CENTERS / BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES
TRABZON
Merkez
Ortahisar

KONYA
Merkez
Ereğli
Akşehir

ELAZIĞ

Merkez
Kovancılar
Palu

ŞIRNAK
Cizre

MANİSA
Merkez
Demirci
Salihli
Soma
Sarıgöl

DİYARBAKIR
Merkez
Sur
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KAMP LİDERİ
YETİŞTİRME PROGRAMI
2020 yılı Kamp Lideri Yetiştirme Programını ‘’İyiliğe
Liderlik Edin’’ sloganıyla 21-29 Ocak tarihleri
arasında Antalya’da gerçekleştirdik.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü tarafından
düzenlenerek Antalya’da gerçekleştirilen ve
kamp şefleri ile akran eğitmenlerimizin de görev
aldığı organizasyonda, Türk Kızılay kamplarında
görev almak üzere nitelikli kamp liderlerinin
yetiştirilmesini hedefledik. Düzenlenen program,
600’ü aşkın aday tarafından seçilen, 20-45 yaş
arası 94 gönüllü katıldı. Bu sayede Türk Kızılay
kamplarında görevlendirilerek iyiliğe liderlik
edecek 94 lider daha katıldı. İlk yardım, afet
bilinci, Kızılaycılık temel eğitimlerinin yanı sıra
kamp branş eğitimlerinin (drama, el sanatları,
müzik, halk oyunları, spor ve lojistik) uygulamalı
olarak verildiği ve 9 gün boyunca devam eden
organizasyonu lider adaylarımızın yüksek
motivasyonu ve ilgisiyle tamamladık.

CAMP LEADER TRAINING
PROGRAM
We held the 2020 Camp Leader Training
Program in Antalya between January 21 and
January 29 with the slogan ‘lead the good’. In the
organization organized by the director of volunteer
management in Antalya, where Camp chiefs and
peer instructors are also involved, we aimed to
train qualified camp leaders to serve in Turkish
Red Crescent camps. The organized program was
attended by 94 volunteers aged 20-45, selected by
over 600 candidates. In this way, 94 more leaders
joined the Turkish Red Crescent camps to lead
the good. First aid, disaster awareness, redness
basic training as well as education camp branch
(drama, crafts, music, folk dances, sports, and
logistics) that lasted 9 days and was applied as
the organization with the interest and the high
motivation of our leading candidates completed.
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ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI VE İŞBİRLİKLERİ
Uluslararası Gönüllülük, IFRC ve UNV başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi, projelerin yürütülmesi ve çıktı takiplerini
yapılmasını sağlamak amacıyla proje ve işbirlikleri geliştirmeyi amaçlayan bir programdır.

ULUSLARARASI SEMİNER VE TOPLANTILAR
UNV – Reimagining Volunteering for the
2030 Agenda Toplantısı
UNV (Birleşmiş Milletler Gönüllüleri) –
Uluslararası Kızılay-Kızılahaç Federasyonu
IFRC iş birliğinde düzenlenen Global Technical
Meeting on Reimagining Volunteering for the
2030 Agenda programına Türk Kızılay’ı temsilen
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü olarak katılım
sağladık.
İlgili kurumların üst düzey yöneticilerinin de
konuşmacı olarak yer altığı toplantı, 2015 yılında
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen
Gönüllülüğün Barışa ve Kalkınmaya Entegresi:
Önümüzdeki On Yıl ve Sonrası İçin Eylem’ teması
üzerine oluşturulmuştur. Toplantı, bu eylem
planının gözden geçirilmesi, farklı kurum ve
kuruluşlardan katılımcıların kendi alanları ile ilgili
süreç içerisindeki çalışmalarını paylaşması için
gerçekleştirilmiştir.

IFRC – Volunteering Alliance Toplantısı
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Teşkilatları
Fedarayonu (IFRC) tarafından, gönüllülük
faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yeni bakış
açılarının değerlendirilmesi amacıyla 1-23 Aralık tarihlerinde Volunteering Alliance
toplantısı düzenlenmiştir. Gönüllülük İttifakı
Toplantısının katılımcıları arasında yaklaşık
kırk ulusal derneğin yanı sıra iş ortağı olarak
üniversite ve yerel STK’lara da yer verilmiştir.
Toplantının planlaması gönüllüler ve ulusal
dernek çalışanları/federasyon üyeleri için ayrı
olarak yapılmış, oturumlarda katılımcı gruplara
göre konular ele alınmıştır.
Toplantı öncesinde Gönüllülük İttifakı üyesi
ulusal derneklere iyi uygulama modellerini
Solferino Akademi ile paylaşmaları için çağrıya
çıkılmıştır. Bu kapsamda Türk Kızılay Gönüllü
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Yönetimi Direktörlüğü olarak gönüllülerimizle
yürütmüş olduğumuz tüm faaliyet alanları
taranarak, iyi uygulama modelleri konsolide
edilerek kurumumuz adına Solferino Akademi
ile case study (vaka örneği) mahiyetinde
paylaşılmıştır.

ICYF – Online Volunteer Training Toplantısı
İslam İşbirliği Gençlik Forumunun (ICYF)
düzenlediği, Online Gönüllülük Eğitimi’ne
katıldık. 50 farklı ülkeden 100 gönüllünün
katıldığı eğitimde Türk Kızılayı olarak
yürüttüğümüz faaliyetlerden yola çıkarak
Gönüllü Yönetimi ve Liderlik ve Uluslararası
Organizasyonlarda Gönüllü Yönetimi konularını
geniş perspektifle ele alan sunumlar
gerçekleştirdik.

IFRC Meetings about COVID19 (Mayıs)
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu
(IFRC) pandemi sürecinde ulusal dernekler
bünyesinde yürütülen faaliyetlerin
değerlendirilmesi ve dernekler arasında
tecrübe aktarımının gerçekleştirilmesi amacıyla
düzenlenen online toplantılara katıldık. Gönüllü
Yönetimi Direktörlüğü olarak gönüllüler ile
yürütülen Covid-19 çalışmaları hakkında bilgi
vermek adına IFRC Meetings about Covid-19
programında yer aldık.

IFRC Red Talks
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu
(IFRC), pandemi sürecinin ilk günlerinden
itibaren sosyal medya hesapları üzerinden
farkındalık çalışmaları ve tecrübe paylaşımı
yapmak amacıyla #RedTalks etiketi ile
düzenlediği programa katıldık. Ulusal
derneklerdeki gönüllülük algısı ve gönüllülerle

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE
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INTERNATIONAL VOLUNTEERING PROGRAM AND COLLABORATIONS
International Volunteering is a program that aims to develop projects and collaborations
to develop international cooperation with all relevant institutions and organizations,
especially IFRC and UNV, to ensure that projects are carried out and output follow-up.

INTERNATIONAL SEMINARS AND MEETINGS
UNV - Reimagining Volunteering for the
2030 Agenda Meeting
We participated in the Global Technical Meeting
on Reimagining Volunteering for the 2030
Agenda program, organized in cooperation with
UNV (United Nations Volunteers) - International
Red Crescent-Red Cross Federation IFRC,
as the Volunteer Management Directorate
representing the Turkish Red Crescent.
The meeting, in which senior executives of the
relevant institutions participated as speakers,
was created on the theme of Integration of
Volunteerism into Peace and Development:
Action for the Next Decade and beyond, which
was accepted at the United Nations General
Assembly in 2015. The meeting was held for
the review of this action plan, and for the
participants from different institutions and
organizations to share their work in their fields.

IFRC - Volunteering Alliance Meeting
The Volunteering Alliance meeting was
organized by the International Red Cross
Organizations Federation (IFRC) on 1-2-3
December to evaluate volunteer activities
and evaluate new perspectives. Among the
participants of the Volunteering Alliance
Meeting, approximately forty national
associations, as well as universities and local
NGOs were included as business partners. The
planning of the meeting was made separately
for volunteers and national association
employees/federation members, and topics
were discussed according to participant groups
in the sessions.
Before the meeting, a call was made to
national associations, which are members of
the Volunteering Alliance, to share their best

practice models with the Solferino Academy.
In this context, as the Turkish Red Crescent
Volunteer Management Directorate, all the
fields of activity we have carried out with
our volunteers were scanned, good practice
models were consolidated and shared with
Solferino Academy as a case study on behalf of
our institution.

ICYF - Online Volunteer Training Meeting
We participated in the Online Volunteering
Training organized by the Islamic Cooperation
Youth Forum (ICYF). Based on our activities
as the Turkish Red Crescent, we made
presentations on Volunteer Management
and Leadership and Volunteer Management
in International Organizations in a broad
perspective in the training attended by 100
volunteers from 50 different countries.

IFRC Meetings about COVID19 (May)
We attended the online meetings organized to
evaluate the activities carried out within the
national associations during the International
Red Crescent and Red Cross Federation (IFRC)
pandemic process and to transfer experience
between the associations. As the Volunteer
Management Directorate, we took part in the
IFRC Meetings about the Covid-19 program
to give information about Covid-19 studies
conducted with volunteers.

IFRC Red Talks
We participated in the program organized by
the International Federation of Red Crescent
and Red Cross (IFRC) with the hashtag
#RedTalks to share awareness and experience
through social media accounts from the first
days of the pandemic process. In the meetings
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yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantılarda
Türk Kızılay’ının Covid-19 sürecinde gönüllüleri
ile gerçekleştirdiği faaliyetlere değindik.

The OIC Red Network Webinar –
Volunteering in Covid19
OIC Red Network tarafınca pandemi dönemi
boyunca düzenlenen çevrimiçi eğitim ve

seminerlere katıldık. Bu seminerlerde Covid-19
başlıklarında insani yardım kuruluşlarının
faaliyetlerini farklı konularda ele alarak
katılımcıların yerel deneyimlerine yer verilmiştir.
Bu kapsamda düzenlenen Volunteering in
Covid-19 Pandemic (Covid-19 Pandemisinde
Gönüllülük) seminerine Türk Kızılay’ın sahada
yürütmüş olduğu faaliyetlerdeki gönüllülerin
rolünü ve etkilerini anlattık.

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE
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where the perception of volunteering in
national associations and the activities carried
out with volunteers were discussed, we
mentioned the activities of the Turkish Red
Crescent in the Covid-19 process.

The OIC Red Network Webinar Volunteering in Covid19
We attended online training and seminars
organized by the OIC Red Network during
the pandemic period. In these seminars, the
activities of humanitarian organizations on
different topics under the titles of Covid-19
were discussed and the local experiences of
the participants were included.
We explained the role and effects of the
volunteers in the activities carried out by the
Turkish Red Crescent in the Volunteering
in Covid-19 Pandemic (Volunteering in the
Covid-19 Pandemic) seminar.
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ANI ÇADIRI
30 Ekim tarihinde İzmir’de meydana
gelen depremde tamamen yıkılan Emrah
Apartmanı’nın enkazından çıkan eşyaları
depremzede ailelere ulaştırmak amacıyla
kurulan Anı Çadırında, gönüllülerimizle birlikte
özenle tasnifleme yaptık.
Her türlü afet ve acil durumda insanlığın
hizmetinde olan Türk Kızılay, İzmir’de meydana
gelen depremin ilk anından itibaren sahadaydı.
Yalnızca insanların acil ihtiyaçlarının
karşılanmasında değil, kaybettiklerinden
geriye kalan hatıraların korunup, sahiplerine
teslim edilmesinde de sorumluluk aldık.
Anı Çadırı, İzmir’deki depremde yerle bir
olan Emrah Apartmanı’ndan geriye kalan
çok sayıda eşya, fotoğraf, oyuncak, kıyafet,
ayakkabı, kişisel eşya ve mutfak malzemeleri
başta olmak üzere, anıları canlandıran tüm
objeleri koruma altına alarak, tek tek tasnif
edip, depremzede ailelere teslim edilme
noktasındaki tüm süreçlerde rol aldık.
Emrah Apartmanı enkaz kaldırma
çalışmalarının tamamlanmasının ardından,
çalışmalar sırasında arama kurtarma
ekiplerinin ve gönüllülerimizin enkaz
kalıntılarından çıkarttığı hiçbir eşyaya
çöp gözüyle bakmadan, uygun şekilde
kategorize ederek ailelere ulaştırılması
için kurumumuzca kurulan çadırda
gönüllülerimizle yoğun emek harcadık. Maddi
değeri olan eşyalar, kıymetli maden ve paraları
İzmir Emniyetine teslim ederek, geriye kalan
ve anı değeri bulunan tüm eşyaları Türk Kızılay
İzmir Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğünde
kurduğumuz çadırda hazır hale getirerek
ailelere teslim ettik.

KIZILAY AĞADERE
MÜZESİ’NİN
AÇILIŞINDAYDIK
Türkiye’nin iyilik çınarı Türk Kızılay 152 yılı
geride bırakırken Kızılay Ağadere Müzesi’nin
açılışında gönüllülerimizle birlikte yer aldık.
Kuruluş amacını aşarak birçok alanda faaliyet
gösteren ve ihtiyaç sahiplerine milletin
merhamet elini uzatan Kızılay, yeni yaşında
tarihine ışık tutan bir müzenin açılışını
gerçekleştirdi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı’nda bulunan Hilâl-i Ahmer Ağadere Ağır
Mecrûhin Hastahanesi’nin olduğu bölgede
kurulan müzenin açılışı “İki Hilal Tek İstikbal”
sergisiyle gerçekleşirken, bu önemli günde biz
de alandaydık.
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın
ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail
Kaşdemir, Türk Kızılay yetkilileri, çok sayıda
misafir ve gönüllülerimiz de katıldığı açılış
organizasyonunda gönüllülerimizle programda
ihtiyaç duyulan tüm alanlarda katkı sunduk.
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MEMORIAL TENT
WE ATTENDED THE
KIZILAY AGADERE
MUSEUM OPENING
CEREMONY
We carefully sorted out together with
volunteers in the Memorial Tent, which was
established to deliver the items from the
wreckage of the Emrah Apartment, which was
destroyed in the earthquake that took place
in İzmir on October 30, to the families of the
earthquake victims.
The Turkish Red Crescent, which is at the
service of humanity in all kinds of disasters
and emergencies, was on the field from the
first moment of the earthquake that occurred
in Izmir. We took responsibility not only for
meeting the urgent needs of people but also
for preserving the memories of what they lost
and delivering them to their owners.
Memory Tent, by taking under the protection
and classifying all the objects that bring
memories to life, especially the many
belongings, photographs, toys, clothes, shoes,
personal belongings, and kitchen materials
from the Emrah Apartment, which was
destroyed in the earthquake in İzmir, We took
part in all processes at the point of handing
over to earthquake victim families.
After the completion of the debris removal
works of the Emrah Apartment, we worked
hard with our volunteers in the tent set up
by our institution to properly categorize any
items that the search and rescue teams
and volunteers removed from the wreckage
remnants without regard to garbage. We
delivered goods with tangible value, precious
metals, and money to the İzmir Police
Department, and made all the remaining items
of memorial value ready in the tent we set up
at the Turkish Red Crescent İzmir Regional
Disaster Management Directorate and
delivered them to the families.

Turkey’s favor in the plane of the opening
of the Turkish Red Crescent 152 years,
while leaving behind Red Crescent
Museum Ağadere we get together with our
volunteers. The Red Crescent, operating
in many fields beyond its establishment
purpose and extending the nation’s hand
of mercy to the needy, opened a museum
that sheds light on its history at its new age.
While the opening of the museum, which
was established in the area where the Hilal-i
Ahmer Ağadere Heavy Mecrûhin Hospital
located in the Gallipoli Peninsula Historical
National Park, was held with the exhibition
“Two Crescents, One Future”, we were in the
area on this important day. Our President
Dr. Kerem Kınık, Deputy Minister of Culture
and Tourism Ahmet Misbah Demircan,
Çanakkale Governor Orhan Tavlı, Çanakkale
Wars Gallipoli Historical Site President
İsmail Kaşdemir, Turkish Red Crescent
officials, many guests, and our volunteers
participated in the opening organization, and
we contributed to all areas needed in the
program with our volunteers.
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BÜYÜK İSTANBUL
BULUŞMASI

Ülkemiz için büyük bir anlam ifade eden ve 86
yılın ardından 24 Temmuz Cuma günü Cuma
namazı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya
Camii’nde gönüllülerimizle birlikte yerimizi
aldık. Ayasofya Camii açılış organizasyonunda
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesindeki
gönüllülerimizle organizasyon alanı içerisinde
beş bölgede konuşlandırılan Marmara Bölge
Afet Müdahale ve Lojistik Merkezimizin ikram
araçlarından vatandaşlarımıza çeşitli yiyecek
ve içecekler ikram ettik. Açılış programı
süresince Kızılay ekiplerine destek vererek,
Ayasofya önünde maske, lokum, dezenfektan
ve kolonya dağıtımı da gerçekleştirdik.
Genç Kızılay Büyük İstanbul Buluşması
etkinliğini İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik.
Kardeşlik ve dayanışma duygularının en üst
düzeyde olduğu buluşmayı gönüllülerimiz
yoğun ilgisiyle gerçekleştirdik.
Gönüllüğün insanları bir araya getiren bir
takım oyunu olduğunu vurgulayan Türk
Kızılay Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık,
“Kızılaycı olduğunuzda hayata pozitif
bakmayı öğreniyorsunuz. Burada ne eksik
sorusu yerine elimdeki malzemelerden ne
çıkarabilirim demeye başlıyorsunuz. Hayata
kötümser bakmak yerine daha pozitif
düşünüp değiştirebiliriz. Çünkü bu dünyada bir
ormanda bir kelebek kanadını çırpsa ona en
uzak coğrafyadaki yaprak oynuyor. Her şeyin
birbiriyle ilişkisi var. Bardağın dolu tarafına
bakmak durumundayız. Bizim mottomuz son
insan ıstırabını dindirene kadar faaliyetlerimize
devam etmek” dedi. Dünyanın farklı
yerlerinden Genç Kızılay’a gıpta ile bakıldığını
söyleyen Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık,
“Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri
Federasyonunda yaptığınız çalışmalar
konuşuluyor. Burada yazılan gönüllü destanının
birer üyesisiniz. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu
iyiliğe sizler öncülük edeceksiniz.” diyerek,
gönüllülerimizin yaptığı faaliyetlerin sadece
ülkemizde değil, dünyanın her tarafında ilgiyle
takip edildiğinin de altını çizdi.
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AYASOFYA CAMII
AÇILIŞI
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GREAT ISTANBUL
MEETING
OPENING OF HAGIA
SOPHIA MOSQUE

The Young Red Crescent Great Istanbul
Meeting event happened in Istanbul Üsküdar
Bağlarbaşı Culture and Congress Center.
We held the meeting, where the feelings
of brotherhood and solidarity were at the
highest level, with the intense interest of our
volunteers.
Emphasizing that volunteering is a team game
that brings people together, our Turkish Red
Crescent President Dr. Kerem Kınık said,
“When you become a Red Crescent, you learn
to look at life positively. Here, instead of the
question of what is missing, you start saying
what can I get out of the materials I have.
Instead of looking pessimistic on life, we can
think more positively and change it. Because
if a butterfly flaps its wing in a forest in this
world, the leaf in the furthest geography plays
to it. Everything is interrelated. We have to
look at the full side of the glass. Our motto is
to continue our activities until the last human
suffering is relieved”.
Stating that the Young Red Crescent from
different parts of the world is viewed with
envy, Dr. Kerem Kınık, “The work you have done
in the International Federation of Red Cross
Red Crescent Societies is discussed. You are
a member of the volunteer epic written here.
You will lead the best that humanity needs.” He
underlined that the activities of our volunteers
are followed with interest not only in our
country but also all over the world.

Opening of Hagia Sophia Mosque
We took our place with our volunteers in
the Hagia Sophia Mosque, which has a great
meaning for our country and was opened to
worship again on Friday, July 24, after 86 years.
In the opening organization of the Hagia Sophia
Mosque, we offered various food and drinks
to our citizens from the catering vehicles of
our Marmara Region Disaster Response and
Logistics Center, which is located in five regions
within the organization area, with our volunteers
under the coordination of the Volunteer
Management Directorate. During the opening
program, we supported the Red Crescent teams
and distributed masks, delight, disinfectant, and
cologne in front of Hagia Sophia.

55

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

GÖNÜLLÜ YÖNETIM
SISTEMI İÇIN EĞITIM
VE TEST KAMPI
DÜZENLEDIK
Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi hazırlık
çalışmaları ve test aşamaları kapsamında
Kasım ayında Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitim
ve Test Kampı düzenledik. Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğü koordinesinde düzenlenen Eğitim
ve Test Kampına proje paydaşları olarak farklı
birimlerden de katılım sağlandı.
gonulluol.org platformu açılışı için
gerçekleştirilen kampta; sistemin tüm
fonksiyonları için test süreçleri işletilerek,
görülen eksiklikler üzerine gerekli aksiyon
planlarını tamamladık.
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GÖNÜLLÜ YÖNETIM
SISTEMI TEKNIK
ANALIZ VE TASARIM
ÇALIŞTAYINI
GERÇEKLEŞTIRDIK
Türk Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi Proje
çalışmaları kapsamında 14-20 Temmuz
tarihleri arasında Teknik Analiz ve Tasarım
Çalıştayı gerçekleştirdik. Türk Kızılay
Heybeliada Kampı’nda Toplum İlişkileri Genel
Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin başkanlığında
düzenlenen ve farklı direktörlüklerden birçok
personelin katıldığı, teknik analiz ve tasarım
süreçlerinin işlendiği çalıştayda, sistemin
fonksiyonları, tasarımlar ve birbirlerine uyumu
üzerine değerlendirmeler yaptık.
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WE ORGANIZED
A TRAINING AND
TEST CAMP FOR
VOLUNTEER
MANAGEMENT
SYSTEM
We Organized a Training and Test Camp for
Volunteer Management System
We organized a Volunteer Management
System Training and Test Camp in November
within the scope of the preparation and testing
stages of the Turkish Red Crescent Volunteer
Management System. As project stakeholders,
different departments participated in the
Training and Test Camp organized under the
coordination of the Volunteer Management
Directorate. At the camp held for the opening
of the gonulluol.org platform; we have
completed the necessary action plans based
on the deficiencies seen by running test
processes for all functions of the system.

WE HELD THE
VOLUNTEER
MANAGEMENT
SYSTEM
Technical Analysis and Design Workshop.
We held a Technical Analysis and Design
Workshop between 14-20 July within the
scope of the Turkish Red Crescent Volunteer
Management System Project studies. We made
evaluations on the functions, designs, and
compatibility of the system in the workshop,
which was held under the chairmanship of
Ekrem Şahin, Deputy General Director of
Community Relations at the Turkish Red
Crescent Heybeliada Camp, and attended by
many personnel from different directorates,
and the technical analysis and design processes
were processed.
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19 MAYIS BAYRAK
KOŞUSU
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı kapsamında farkındalık oluşturmak
amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye
Atletizm Federasyonu ve Türk Kızılay
paydaşlığında 19 Mayıs 00.00’da başlayıp aynı
gün saat 19.19’da biten ve 19 saat 19 dakika
süren koşu programında gönüllülerimizle
birlikte yer aldık. Pandemi sebebiyle online
platformda gerçekleşen ve birçok ilden
gönüllümüzün canlı yayın konuğu olarak
katılmasıyla faaliyetlerimizi aktardığımız
organizasyonda; sosyal kısıtlamalar sebebiyle
insanlarda oluşabilecek hareketsizliğe karşı
aktif yaşama ilişkin farkındalık çağrısında
bulunduk. Gençlik ruhuyla 12 ülke 71 şehirden
700’ü bayrak koşucusu olmak üzere 1800
sporcunun katıldığı Bayrak Koşusunu büyük
heyecanla tamamladık.

19 MAYIS’TA
ÜLKEMİZİN DÖRT
BİR YANINDAN
GENÇLİK MARŞI’NI
SESLENDİRDİK!
Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında spor
gösterileri ve törenlerle coşkuyla kutlanan
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı bu sene pandemi sebebiyle buruk
ama yine büyük bir heyecanla kutladık.
Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak
basmasının 101. yılını kutladığımız bu anlamlı
günün anısına Türkiye’nin çeşitli illerinden
30 gönüllümüzle birlikte Gençlik Marşı’nı
seslendirerek video çalışması hazırlayıp,
kamuoyu ile paylaştık. Pandemi sürecinin
başlamasıyla birlikte saha çalışmalarını arttıran
Türk Kızılay’ın yürüttüğü tüm faaliyetlere
destek veren gönüllülerimiz
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MAY 19 RELAY RACE

May 19 Atatürk Commemoration and Youth and
Sports Day of the Youth and Sports Ministry
to create awareness, Athletics Federation
of Turkey and the Turkish Red Crescent
fellowship on May 19, starting the same day at
19:19 in the midnight-bit and 19 hours and 19
minutes of duration of the track program with
our volunteers we took part.
In the organization that took place on the
online platform due to the pandemic and
where we conveyed our activities with the
participation of our volunteers from many
provinces as live broadcast guests; we
called for awareness of active living against
inactivity that may occur in people due to
social restrictions. With the spirit of youth,
we completed the Flag Race, which was
attended by 1800 athletes, 700 of whom were
flag runners from 71 cities in 12 countries, with
great enthusiasm.

ON MAY 19, WE
VOICED THE YOUTH
ANTHEM FROM ALL
OUR COUNTRY!
Turkey, every year around sports performances
and ceremonies celebrated with enthusiasm
May 19 Atatürk Commemoration and Youth
and Sports Day this year because of the bitter
epidemic but still, we celebrated with great
enthusiasm.
Veteran Mustafa Kemal landed in Samsun on
101 years of celebrating this meaningful day
we prepare to commemorate Turkey’s Youth
Anthem by sounding video work together with
our 30 volunteers from various provinces, which
we share with the public.
Our volunteers support all activities carried
out by the Turkish Red Crescent, which has
increased its field studies with the start of the
pandemic process
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GÖNÜLDEN GÖNÜLE
OTOBÜSÜ
Türk Kızılay faaliyetlerini yerinde gözlemlemek,
şube oryantasyon çalışmaları yapmak; kan
ve bölge afet merkezi gibi yapıları ziyaret
etmek amacıyla Türk Kızılay’ın Genel Müdür
Yardımcıları ve Direktörlerinin katıldığı
“Gönülden Gönüle Otobüsü” projesini hayata
geçirdik.
2 Ekim Cuma günü Ankara’da başlayıp
sırasıyla Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ile devam
edip Kars’ta tamamlanan 9 günlük yolculuk
boyunca tüm katılımcılar kendi çalışmalarıyla
ilgili deneyimlerini aktararak, şube ve bağıl
birimler ile iletişimin güçlenmesi noktasındaki
çalışmalara katıldı. Birimler arası iletişimin
pekiştiği, sahanın tüm birimler tarafından
görüldüğü organizasyonun final durağı olan
Kars ayağına Türk Kızılay Genel Müdürü Dr.
İbrahim Altan da katıldı.

ING ALL-STAR
2020 ETKİNLİĞİNE
KATILDIK
Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20 Ocak’ta
gerçekleştirilen ve amacı ihtiyaç sahibi
çocuklar için farkındalık oluşturarak, çeşitli
kıyafet bağışları toplamak olan ING All-Star
2020 etkinliğine gönüllülerimizle katıldık.
“Bu Maçta Tribünler Çocukları Destekliyor”
sloganıyla düzenlenen organizasyonda
gönüllülerimizle Kızılay ekiplerine gün boyu
destek sağlayarak maça gelen sporseverlerin
yanlarında getirdiği ya da fuaye alanındaki
stantlardan satın aldıkları atkı, bere ve
eldivenleri Türkiye’nin dört bir yanındaki ihtiyaç
sahibi çocuklara ulaştırmak üzere topladık.
Etkinlik alanına kurduğumuz “İyilik Kolileri” ile
yüzlerce çocuğumuzun yüzünü güldürdük.
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BUS FROM HEART
TO HEART
Observing the Turkish Red Crescent activities
on-site, conducting branch orientation
studies; We implemented the “Bus from Heart
to Heart” project, in which the Deputy General
Managers and Directors of the Turkish Red
Crescent participated to visit structures such
as blood and regional disaster centers.

WE PARTICIPATED IN
ING ALL-STAR 2020
EVENT

During the 9-day journey that started in
Ankara on Friday, October 2, and continued
with Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, and Artvin and completed in
Kars, all participants shared their experiences
of their work and strengthen communication
with the branches and relative units. He
participated in the work on point. At the
final stop of the organization, where the
communication between units is strengthened
and the field is seen by all units, the Turkish
Red Crescent General Manager Dr. İbrahim
Altan also attended.

We attended the ING All-Star 2020 event,
which was held at Sinan Erdem Sports Hall
on January 20, and aims to raise awareness
for children in need and collect donations of
various clothes with our volunteers.
“This match Tribune Backed Children”
organization organized under the slogan by
providing support throughout the day to the
Red Crescent teams our volunteers brought
the sides of sports fans from the game or
scarf they bought from stands in the foyer
area, scarfs and gloves have gathered in
Turkey around the needy to bring the kids.
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GÖNÜLLÜ İLE
BİRLİKTE ÇALIŞMA
KILAVUZU VE EĞİTİM
PROGRAMI
Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü
bünyesinde gönüllülere ve profesyonel ekibe
kılavuzluk etmesi ve birlikte çalışma kültürünü
geliştirmesi amacıyla Gönüllü ile Birlikte
Çalışma Kılavuzu ve buna eşlik eden bir eğitim
programı hazırladık.
Kılavuz ile gönüllülüğün ve gönüllünün
tanımları, gönüllülüğün önemi, gönüllü, kurum
ve toplum açısından gönüllülüğün kazanımları,
STK açısından gönüllülerin önemi ile gönüllü
olma nedenleri, Türk Kızılay’ında gönüllülüğün
nasıl olduğu, gönüllülük alanları, gönüllü ile
çalışma kuralları ve gönüllü yönetim sürecinde
bulunan analiz-kazanım-kayıt-oryantasyoneğitim-görevlendirme-değerlendirme-elde
tutma aşamalarını çalıştık.
Gönüllülük esasına dayalı bir insani yardım
kuruluşu olan Türk Kızılay’ının hizmet
kalitesinin, etkinliğinin ve kaynaklarının
geliştirilmesi için gönüllüler ile çalışmaların
artırılması ve gönüllülüğün geliştirilmesi
kapsamında vurgulanan programı Türk
Kızılay Şube ve Temsilcilikleri ile paylaşılarak,
eğitimler uygulanmış ve bu kapsamda 600’den
fazla kişiye eğitim verdik.

GÖNÜLLÜ MEVZUAT
VE AKADEMİK
ÇALIŞMALARI
Gönüllü Yönetimi Yönetmeliği ve
Gönüllülük Politikası
Türk Kızılay çalışmalarının ülke genelinde
yaygınlaştırılması ve teşkilatlarımızın sahada
yürüttükleri faaliyetlerde kılavuz niteliği
görmesi adına Gönüllü Yönetimi Yönetmeliği
hazırladık. Yönetmelik hazırlanırken
değişen gönüllülük koşulları, gönüllülerin ve
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profesyonel çalışanların beklentilerini göz
önünde bulundurduk. Hazırlanan politika ile
birlikte gönüllülerin ve profesyonel ekiplerin
çalışmalarına rehberlik edecek hususlara
dikkat çektik. İlgili mevzuatlarla gönüllülerin
ve profesyonel ekiplerin birlikte yürütülen
faaliyetlerde uymaları gereken hususlar
belirlenerek, Türk Kızılay olarak ülkemizdeki
gönüllülük mevzuatlarına rehberlik niteliği
taşımasını hedefledik.
Gönüllülük Kitabı (Akademik Yayınlar)
İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk Kızılay
iş birliğinde Gönüllülük Kitabı hazırladık. Bu
çalışma ile gönüllüğün tarihsel arka planı,
gelişim süreçleri ve fonksiyonlarını ele almaya
çalıştık. Türk Kızılay olarak sahada yürütülen
faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük ile ilgili
akademik çalışmalara bu kaynak ile bir yenisini
ekledik.

SEGMENTASYON
UYGULAMA PROJESI
Türk Kızılay Şubelerimizin ilgili hizmet
segmenti kapsamındaki asgari hizmet
kapasitelerini oluşturmak, yerel ihtiyaç ve
gereklilikleri dikkate alarak hizmet süreçlerinin
belirlenmesini sağlayan ve Yönetişim
Ofisi Başkanlığı bünyesinde yürütülen
Segmentasyon Uygulama Projesi’nin pilot
illerde gerçekleştirilen uygulama, toplantı,
eğitim ve seminerlerine katıldık.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğünden oluşturulan
proje uygulama ekibi ile birlikte Elazığ, Manisa,
Konya, Trabzon ve Diyarbakır Şube Başkanlığı
olmak üzere öncelik verilen 5 pilot ilimize
ziyaretlerimiz gerçekleşerek uygulama,
toplantı, eğitim ve seminer çalışmalarımızı
gerçekleştirdik. Programlarda şubelerin
nitelikli gönüllü kapasitesini farklı meslek
gruplarından gönüllülerin de katılımı ile
arttırmayı, pilot olarak belirlenen illerde
Gönüllü Temelli Hizmet Uygulama Modellerini
hayata geçirmeyi hedefleyerek, şubelere
gönüllü kazanımı, gönüllü motivasyonu,
gönüllülüğün sürdürülebilirliği, gönüllü ile
birlikte çalışma ve gönüllü merkezi kurulumu
konularında eğitimler verdik.
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WORKING GUIDE AND
TRAINING PROGRAM
WITH VOLUNTEER
Within the Turkish Red Crescent Volunteer
Management Directorate, we prepared a
Guide to Working Together with Volunteers
and an accompanying training program to
guide the volunteers and professional team
and to develop a culture of working together.
With the guide, the definitions of volunteering
and volunteering, the importance of
volunteering, the achievements of
volunteering in terms of volunteers, the
institution and the society, the importance
of volunteers in terms of NGOs and the
reasons for volunteering, how volunteering
is in the Turkish Red Crescent, the areas of
volunteering, the rules of working with the
volunteer and the analysis in the volunteer
management process. We studied the stages
of acquisition-registration-orientationtraining-assignment-evaluation-retention.
The program of the Turkish Red Crescent,
which is a humanitarian aid organization
based on volunteering, was emphasized
within the scope of increasing the work with
volunteers and developing volunteering to
improve the service quality, efficiency, and
resources of the Turkish Red Crescent, and
training was delivered to more than 600
people in this context.

VOLUNTEER
REGULATION AND
ACADEMIC STUDIES
Volunteer Management Regulation and
Volunteerism Policy
We prepared the Volunteer Management
Regulation to generalize the activities of the
Turkish Red Crescent throughout the country
and to serve as a guide for the activities of our
organizations in the field. While preparing the
regulation, we took into account the changing
volunteering conditions and the expectations

of volunteers and professional employees.
With the policy prepared, we drew attention
to the issues that will guide the work of
volunteers and professional teams. By
determining the issues that volunteers and
professional teams must comply with within
the activities carried out together with the
relevant legislation, as the Turkish Red
Crescent, we aimed to guide the volunteering
legislation in our country.
Volunteering Book (Academic Publications)
We prepared the Volunteering Book in
cooperation with Istanbul Medeniyet
University and Turkish Red Crescent. With
this study, we tried to deal with the historical
background, development processes, and
functions of volunteering. As the Turkish Red
Crescent, we have added a new one to the
academic studies on volunteering, as well as
the activities carried out on the field.

SEGMENTATION
APPLICATION PROJECT
We participated in the implementation,
meeting, training, and seminars of the
Segmentation Implementation Project
carried out within the Governance Office,
which enables the determination of service
processes by taking into account the local
needs and requirements, to establish the
minimum service capacities within the
scope of the relevant service segment of our
Turkish Red Crescent Branches.
Together with the project implementation
team formed by the Volunteer Management
Directorate, we visited our 5 pilot cities,
Elazığ, Manisa, Konya, Trabzon, and
Diyarbakır Branch Presidency, and carried
out implementation, meeting, training, and
seminar studies. In the programs, we aimed
to increase the qualified volunteer capacity
of the branches with the participation of
volunteers from different professions and
to implement Volunteer-Based Service
Implementation Models in the provinces
determined as a pilot, and we gave training
to branches on volunteer acquisition,
volunteer motivation, and the sustainability
of volunteering, working with volunteers and
establishing a volunteer center.
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15 TEMMUZ ŞEHIDIMIZ SERHAT
ÖNDER’I ANMA PROGRAMI
15 Temmuz gecesi şehit olan Küçükesat Kızılay Şube Başkanımız Serhat
Önder’i Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki kabri başında andık ve adına açılan
hatıra ormanında fidan dikimi gerçekleştirdik.
Anma etkinliğinde şehidimizin ailesinin yanında
Çankırı Valimiz Abdullah Ayaz, Yönetim Kurulu
Üyemiz Dr. Naci Yorulmaz, Çankırı Şube
Başkanımız Ahmet Ulusoy, Genel Müdürümüz
Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay yöneticileri ve
farklı şehirlerden gelen gönüllülerimiz de hazır
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bulundu. Kızılay Şehidi Serhat Önder’in ailesine
de anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren Kızılay
yöneticileri, şehidimizin babasına Türk Bayrağı
hediye etti. Gönüllülerimizin yoğun katılım
sağladığı programda 15 Temmuz’da şehit olan
251 can için 251 fidan dikimi de yaptık.
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15 JULY, OUR MARTYR SERHAT ÖNDER
COMMEMORATION PROGRAM
We commemorated our Küçükesat Red Crescent Branch Chairman Serhat Önder,
who was martyred on the night of July 15, at the grave of Çankırı›s Şabanözü
district and planted saplings in the memorial forest opened in his name.
In the commemoration event, our Governor of
Çankırı, Abdullah Ayaz, our Board Member Dr.
Naci Yorulmaz, Our Çankırı Branch President
Ahmet Ulusoy, Our General Manager Dr.
İbrahim Altan, Turkish Red Crescent executives
and volunteers from different cities were also

present. Red Crescent executives made a
meaningful visit to the family of Kızılay Martyr
Serhat Önder and gave a Turkish Flag to the
father of our martyr. In the program where our
volunteers participated intensely, we planted
251 saplings for the 251 martyrs on 15 July.
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KURUMSAL
GÖNÜLLÜLÜK
Türk Kızılay insan ıstırabının dindirilmesi
ve etki alanını genişletmek maksadıyla
farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
‘’Kurumsal Gönüllülük’’ projesi ile Kızılay
bireysel gönüllülerin yanı sıra Kurumları da
Gönüllü olmaya davet ederek, çeşitli iş birlikleri
geliştirir. Bu kapsamda, Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğü bünyesinde Kurumsal Gönüllülük
Projesi çalışma kılavuzu hazırlanarak saha
çalışmalarına başlanmıştır.
Kurumsal gönüllülük görev şeması
çerçevesinde kurumların gönüllü olabilecekleri
alanlar belirlenmiş ve bu alanlarda kurum
içi paydaşlarla koordinasyon sağlanarak
kurumsal gönüllülük süreci yürütülmektedir.
Bununla birlikte şubeler ve Genel Müdürlük
birimleri, kurumsal gönüllülük çalışmalarında
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü ile birlikte rol
alabilecektir.
Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında
şirketlerin yürütmüş olduğu projelere Gönüllü
Yönetimi Direktörlüğü paydaş olarak yürütücü
görevi de alabilecektir.
Kurumsal gönüllülük iş ve işlemleri Türk
Kızılay Hedef 2030 Stratejileri doğrultusunda
yürütülerek kurum içi ve kurum dışı
kapasitenin arttırılmasını hedeflemektedir.

MAHALLE
GÖNÜLLÜLÜĞÜ
Mahalle Gönüllü Lideri koordinesinde
yaşadıkları mahallede bulunan ihtiyaç sahibi
kişilerin tespiti, afet gönüllülüğü, bağışçıların
tespiti, kampanya tanıtımları vb. konularında
şubenin himayesinde sürdürülen gönüllü
faaliyetlerdir. Türk Kızılay şubelerinin yereldeki
kapasite ve faaliyet alanlarının artırılması
ve yapılan faaliyetlere kılavuzluk etmesi
amacıyla Mahalle Gönüllülüğü Programı
oluşturulmuştur.
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KIZILAY SPOR
2030 Vizyon Rehberi’ndeki amaçlarından
biri olan Kızılay Spor ile sağlığı koruma ve
geliştirme, aktif yaşam kültürünü teşvik, pozitif
etkileşim ve takım ruhu oluşturma, kendine
güven ve kendini gerçekleştirme noktasında
insanlara ve özellikle de gençlere imkânlar
sunmayı hedefleyen Türk Kızılay’ın spor
alanında yürüteceği faaliyetlerle ilgili stratejik
konumlandırma çalışmalarına başladık.
Türk Kızılay’ın afet, arama kurtarma,
beslenme, barınma, psikososyal destek
gibi faaliyetleriyle de örtüşecek alanlarda
sporcuların desteklenmesi ve spor yardımıyla
gençlerin Kızılay ve toplumla bütünleşik
bir yaşam tarzı modelinin geliştirilmesi
amacıyla oluşturulan Kızılay Spor çatısı için
çalışmalarımızı sürdürdük.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü tarafından
düzenlenen çevrimiçi çalıştaylarla Kızılay
Spor hakkında ortaya çıkan rafine bilgiler
tartışılarak spor alanındaki ihtiyaçları tespit
etmeye çalıştık. Türk Kızılay kamp şefleri,
profesyonel sporcular, farklı federasyon
yetkilileri, akademisyenler, beden eğitimi
öğretmenleri ve spor alanından birçok uzmanın
bir araya geldiği çalıştaylar ve farklı kurumlarla
yürütülen kuruluş istişareleri ile Kızılay Spor
çalışmalarına devam ediyoruz.
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CORPORATE
VOLUNTEERING
Turkish Red Crescent cooperates with
different institutions and organizations to
relieve human suffering and to expand its
sphere of influence. With the “Corporate
Volunteering” project, the Red Crescent
invites institutions to be volunteers as well
as individual volunteers and develops various
collaborations. In this context, the Corporate
Volunteering Project study guide was
prepared within the Volunteer Management
Directorate and field studies were initiated.
Within the framework of the corporate
volunteering task scheme, the areas where
organizations can volunteer are determined
and the corporate volunteering process is
carried out by ensuring coordination with
internal stakeholders in these areas. Besides,
branches and Head Office units will be able to
take part in corporate volunteering activities
together with the Volunteer Managem1ent
Directorate. Within the scope of corporate
social responsibility, the Volunteer
Management Directorate will also be able to
take the executive role as a stakeholder in
projects carried out by companies. Corporate
volunteering activities and operations are
carried out in line with the Turkish Red
Crescent Target 2030 Strategies, aiming to
increase the internal and external capacity.

NEIGHBORHOOD
VOLUNTEERING
Under the coordination of the Neighborhood
Volunteer Leader, identification of people
in need in their neighborhood, disaster
volunteering, determination of donors,
campaign promotions, etc. are voluntary
activities carried out under the auspices of
the branch. To increase the capacity and
activity areas of the Turkish Red Crescent
branches in the local area and to guide
the activities carried out, a neighborhood
volunteering the program has been
established.

RED CRESCENT
SPORTS
With Red Crescent Sports, one of the
objectives of the 2030 Vision Guide, the
Turkish Red Crescent aims to protect and
develop health, encourage an active life
culture, create positive interaction and team
spirit, and offer opportunities to people and
especially young people in terms of selfconfidence and self-realization. We started
related strategic positioning studies.
We continued our efforts for the Red
Crescent Sports framework, which was
established to support athletes in areas that
will coincide with the activities of the Turkish
Red Crescent, such as disaster, search
and rescue, nutrition, accommodation,
psychosocial support, and to develop a
lifestyle model that is integrated with the
Turkish Red Crescent and society with the
help of sports.
We tried to identify the needs in the field of
sports by discussing the refined information
about Red Crescent Sports through online
workshops organized by the Volunteer
Management Directorate.
We continue to work on Red Crescent
Sports through workshops where Turkish
Red Crescent camp chefs, professional
athletes, officials of different federations,
academics, physical education teachers, and
many experts from the field of sports come
together and establish consultations with
different institutions.
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Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde
2. si gerçekleştirilen Kızılay Haftası Sokağı’nın
açılışını Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık yaptı. Bir hafta boyunca açık olan ve
30 bin öğrencinin katıldığı Kızılay Haftası
Sokağı’nda yaş gruplarına göre etkinlik, eğitim
ve tanıtım faaliyetleri yer aldı.

ETIMESGUT
YERLEŞKEMIZDEKI
KIZILAY HAFTASI
SOKAĞI AÇILDI
Yurt genelinde kutlanan
Kızılay Haftası etkinliklerinin
kapsamında Türk Kızılay Etimesgut
Yerleşkesi’nde kurulan Kızılay
Haftası Sokağı Ankara’nın farklı
okullarında eğitim gören yüzlerce
öğrencinin katılımıyla açıldı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hilal-i Ahmer
çadırındaki tedavisini konu alan kısa filmin
izletilmesi ile söz ve müziği Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık’a ait olan ve TRT
Çocuk Korosu’nun seslendirdiği marşların
çalınmasının ardından Kızılay Sokağı’nın
açılışını yapan Genel Başkan Kınık, tüm
istasyonları ziyaret ederek bilgi aldı. Farklı
okullardan gelen çocukların etkinliklerine de
katılan ve Kızılaycı olmanın önemini anlatan
Kınık, etkinliklere katılan çocuklardan iyi birer
Kızılaycı olmalarını istedi.
Geçen yıl 20 bin öğrencinin ziyaret ettiği
Kızılay Sokağı’nda; afetlerden korunma
eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci
etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel
sokak oyunlarıyla dolu dolu zaman geçirecek
olan öğrenciler, iyilik kolisine koydukları
oyuncaklarla da yardım etme bilincini
kazanma fırsatı buldu.
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RED CRESCENT
WEEK STREET
OPENED IN OUR
ETIMESGUT CAMPUS
Within the scope of the activities of
the Red Crescent Week celebrated
throughout the country, Red
Crescent Week Street was created
in Etimesgut Campus of Turkish
Red Crescent and this street was
inaugurated by participation of
hundreds of students educated at
different schools in Ankara.
President of Turkish Red Crescent Dr. Kerem
Kınık inaugurated the Red Crescent Week
Street organized for the 2nd time under
coordination of the Volunteer Management
Directorate. In the Red Crescent Week Street

keeping its doors open for a week and visited
by 30,000 students, games, training and
introduction activities by age groups were
provided.
Following screening of a short film about
treatment of Mustafa Kemal Atatürk in the
tent of Ottoman Red Crescent Association
and playing the anthems written and
composed by President of Turkish Red
Crescent Dr. Kerem Kınık and vocalized
by TRT’s Children Choir, President Kınık
inaugurated the Red Crescent Street
and received information by visiting
all stations. Participating in activities
of children from different schools and
telling about significance of being a Red
Crescent volunteer requested the children
participating in the activities to be a good Red
Crescent volunteer.
The students who had a great time at the
Red Crescent Street visited by 20,000
students last year by training on prevention
of disasters, student activities at childrenfriendly playing vehicle, stage performances
and traditional street games also had the
chance of gaining helping awareness by the
toys put by them in the kindness parcel.
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KIZILAY HAFTASI
SOKAĞIMIZDA
TÜRKIYE BASKETBOL
FEDERASYONU’NU
AĞIRLADIK

Kızılay Haftası etkinlikleri
kapsamında Etimesgut
Yerleşkemizde kurulan ve bir
hafta boyunca yaklaşık 30 bin
öğrencinin ziyaret ettiği Kızılay
Haftası Sokağımızın son gününde
Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Hidayet Türkoğlu ve
Türk basketbolunun önde gelen
isimlerini ağırladık.
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık nezaretinde
alanı gezen ve Kızılay faaliyetleri hakkında bilgi
alan misafirlerimiz, Ankaralı öğrencilerle de
hoşça vakit geçirdi.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde
düzenlenen Kızılay Haftası Sokağı’na
Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun
yanı sıra Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok, Ömer
Onan, Haluk Yıldırım, Yasemin Horasan ve TBF
yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Genç Kızılay Ankara Teşkilatımıza mensup
150 müzün de sahada yer aldığı etkinlik, iyilik
adına unutulmayacak anlara sahne oldu.
Kızılay Haftası Sokağı’nda kurulan etkinlik
alanlarını ziyaret eden misafirlerimiz, çocuklar
için hazırlanmış istasyonlarda keyifli zamanlar
geçirdi. Misafirlerimiz, Kızılaycılık, ilk yardım ve
afetlerden korunma, el yüz boyama, tiyatro,
çizgi film ve kukla gösterileri, palyaço oyunları,
deprem tır simülasyonu, sokak oyunları,
çocuk dostu alan tırı, afet çadır gezisi ile Türk
Kızılay faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerin
yapıldığı alanların yer aldığı Kızılay Haftası
Sokağı’nı gezip, Ankara’nın çeşitli okullarından
gelen yüzlerce öğrenciyle bol bol fotoğraf
çektirdi. Çocuklarla basketbol oynayan
misafirlerimiz, yaklaşık 2 saat boyunca
alandaki tüm faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Daha sonra Kan ve Kök Hücre Bağış aracına
geçen misafirlerimiz, burada kan bağışında
bulunarak tüm basketbol severleri kan bağışı
yapmaya davet etti.
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WE HOST TURKISH
BASKETBALL
FEDERATION IN OUR
RED CRESCENT
WEEK STREET

On the last day of the Red
Crescent Week Street established
in our Etimesgut Campus within
the scope of the Red Crescent
Week activities and visited by
approximately 30 students
throughout a week, we hosted
Chairman of Turkish Basketball
Federation Hidayet Türkoğlu
and prominent names of Turkish
basketball.
Our guests wandering around the area under
company of President Dr. Kerem Kınık and
receiving information on the activities of
Turkish Red Crescent had a good time with
the students in Ankara.
In addition to Chairman of Turkish Basketball
Federation Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri,
Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Haluk Yıldırım,
Yasemin Horasan , and Board Members of
Turkish Basketball Federation visited the
Red Crescent Week Street organized under
coordination of the Volunteer Management
Directorate.
The activity accompanied by 150 volunteers
who are members of the Red Crescent Youth
Ankara Organization led to unforgettable
moments for kindness. Our guests who
visited the activity areas established in the
Red Crescent Week Street had moments
of pleasure in the stations prepared for the
children. Our guests wandered around the
Red Crescent Week Street where people
were informed on first aid and prevention of
disasters, hand and face painting, theatre,
carton and puppet shows, clown games,
earthquake truck simulation, street games,
children friendly area truck, disaster tent tour
and operations of the Turkish Red Crescent
and took lots of photos with hundreds of
students coming from various schools in
Ankara. Playing basketball with the children,
our guests received information on all
activities in the area for nearly 2 hours. Then,
our guests moved to Blood and Stem Cell
Donation vehicle, donated blood therein and
invited all basketball fans to donate blood.
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GENÇ KIZILAY
TEŞKILATLARINDAN
KÜLTÜREL
BALKANLAR TURU
Srebrenista Soykırımı’nın yıl dönümünde
gerçekleştirilen defin ve anma törenlerine
katılmak amacıyla İstanbul’dan Srebrenica’ya
doğru otobüsle yolculuğa çıkan Genç Kızılay
teşkilatları, yol boyu tarihi ve kalbi hafızamızda
derin izler taşıyan Balkan coğrafyasında
kültürel bir seyahat gerçekleştirdi.
25 şehirden gelen Genç Kızılaycılar
İstanbul’dan hareketle sırasıyla Sofya,
Üsküp, Priştina, Prizren, Podgorica, Budva,
Kotor, Mostar ve Saraybosna’yı ziyaret etti.
Gidilen şehirlerde Osmanlı’dan günümüze
kadar ulaşan eserleri ve bölge insanları
nazarında önem arz eden yapıları ziyaret
eden teşkilatımız yolculuk boyunca geçilen
bölge insanına Türk Kızılay gençliğinin faaliyet
ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.
Soykırımın bir daha tekrarlanmamasına
yönelik Türkçe, Boşnakça ve İngilizce ifadeler
barındıran pankartı gittikleri her şehirde açan
teşkilat gönüllülerimiz, Balkan coğrafyasıyla
Kızılay gençliği arasında gönül köprüleri kurdu.
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CULTURAL
BALKANS TOUR
FROM TURKISH
RED CRESCENT
YOUTH
Turkish Red Crescent Youth
organizations departing İstanbul
to go to Srebrenica by buses in
order to participate in burial and
commemoration ceremonies held on
the anniversary of the
Srebrenica Genocide had a cultural
tour in the Balkans that bears deep
traces in our hearts and minds.
Red Crescent Youth volunteers
coming from 25 provinces departed
from İstanbul and then visited
Sofia, Skopje, Pristine, Prizren,
Podgorica, Budva, Kotor, Mostar and
Bosna & Herzegovina respectively.
Our organization visited the
works reaching the present day
from Ottoman times and bearing
significance for the people of that
region and informed the local
population on the activities and
projects of the youth of Turkish Red
Crescent throughout the travel.
The volunteers who unfurled a
banner containing Turkish, Bosnian
and English expression regarding
non-repetition of the genocide in
every city they visited built affection
bridges between the Balkans and the
youth of Turkish Red Crescent.
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KIZILAY ÇOCUKFEST
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri kapsamında her
yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz
Kızılay Çocuk Festivali bu yıl 30 ilde
yaklaşık 30.000 çocuğun katılımı ile
gerçekleştirdik.
Önceliğin şehit gazi yakını, engelli,
mülteci ve sevgi evi çocukları olmak
üzere toplumun tüm kesiminden 8-12
yaş arası katılımın sağlandığı festivalde
çocuklar unutamayacakları zamanlar
geçirdi. Koordinemizde gerçekleştirilen
festival, yurdun dört bir yanında 2
binden fazla gönüllümüzün katılımıyla
tören eğlence havasında geçti.
Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 30
şehrinde gerçekleştirilen Kızılay
Çocuk Festivali’nde çocuklar şişme
oyuncaklarda oyunlar oynadı, halat
çekme, mendil kapmaca, ip atlama,
topaç çevirme, top oyunları ile farklı
boyama atölyelerine katıldı. Palyaço
gösterileri ile doruğa ulaşan eğlencede
çocuklar sahne performansları, müzik,
resim ve farklı yarışmalarda hünerlerini
gösterdi. Hayvan sevgisini aşılamak için
kurulan Patiler Atölyesi’nde ise sokak
hayvanları için geliştirilen uygulamaları
bizzat deneyimledi. Çeşitli ikramların
yapıldığı etkinliklerde çocuklara Türk
Kızılay İyilik Ajandam ve Türk Kızılay
uçurtmaları hediye edildi.
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TURKISH RED
CRESCENT’S
CHILD FEST
Turkish Red Crescent’s Child
Fest regularly organized every
year within the scope of April
23 National Sovereignty and
Children’s Day activities drew
attraction of nearly 30,000
children from 30 provinces.
In the fest prioritizing participation of children
of 8-12 years of age especially relatives of
martyrs and veterans, handicapped children,
refugee children and affection house children,
participants had unforgettable moments.
The fest organized under coordination of
Youth Services and Red Crescent Youth
Management Directorate was held like a
ceremony by participation of more than 2,000
volunteers throughout Turkey. Children played
games with inflatable dolls and participated
in certain games and painting workshops

in this event organized in 7 regions and 30
provinces of Turkey.The joy peaked with clown
performances and the children displayed their
skills with performances, music, painting and
other competitions. In the Paws Workshop
established to instilling animal love, they
personally experienced the applications
developed for street animals. In the activities
where certain foods and beverages were
offered, Turkish Red Crescent Kindness
Agendas and Turkish Red Crescent kits were
gifted to the children.
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GENÇ KIZILAY
ÜNIVERSITE
TOPLULUKLARINA
AKRAN EĞITIMI
VERDIK
Genç Kızılay gönüllülerimize yönelik geliştirilen
“Akran Eğitici Eğitimi” programını Ankara’da
tamamladık. Eğitim sonunda başarılı olan
genç gönüllülerimiz, sertifikalarını Genel
Müdürümüz Dr. İbrahim Altan’dan aldı.
Üç gün süren eş zamanlı eğitimler
kapsamında eğitimci adayı gençlere Kızılay ve
Kızılhaç Hareketi, Afetlerden Korunma Bilinci
ve İlk Yardım Bilinci Eğitmen Eğitimi verildi.
Türkiye geneli Genç Kızılay gönüllülerimizin
katıldığı eğitim sonrası gençlerin akranlarına
bu eğitimleri yaygınlaştırması hedefleniyor.

2. AKRAN EĞITIMCI
EĞITIMI ANKARA’DA
GERÇEKLEŞTIRILDI
Gençlik ve gönüllük faaliyetlerinin ülke
geneline yayılması, gençlere ve çocuklara
Kızılaycılık bilinci aşılanması; ilk yardım, temel
afet bilinci, Kızılhaç ve Kızılaycılık ile Kızılay
faaliyetlerinin bilinirliğinin arttırılması amacıyla
koordinasyonumuzda “2. Akran Eğitimci
Eğitimi” Ankara’da gerçekleştirildi.
Eğitim Direktörlüğü’nün desteğiyle 11-15 Ekim
tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilen
programa 51 ilden 18-25 yaş arası 81 Genç
Kızılay üniversite gönüllüsü katıldı. Gönüllülere
uygulamalı ilk yardım, temel afet bilinci,
Kızılhaç ve Kızılaycılık sertifikalı eğitimleri
verildi. Etkili sunum teknikleri eğitimi de alan
gönüllülere program başlangıcında ön test
yapıldı. Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri
programın her aşamalarında yer aldı.
Program aşamalarını başarıyla tamamlayan
gönüllülere sertifikaları verildi. Sertifika
takdim programına farklı iş birimlerinden
yöneticiler ve çok sayıda Türk Kızılay personeli
katıldı.
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WE PROVIDE
PEER TRAINING
FOR UNIVERSITY
SOCIETIES OF RED
CRESCENT YOUTH
We completed the “Peer Trainer Training”
program for our Young Red Crescent
volunteers in Ankara. At the end of the
training, successful young volunteers
received their certificates from the General
Manager Dr. İbrahim Altan.
Within the scope of simultaneous trainings
lasting for three days, trainer candidates
were trained on International Red Cross
and Red Crescent Movement, Disaster
Prevention Awareness and Training of First
Aid Awareness Trainers. It is targeted for
the young volunteers to popularize these
trainings as a result of this training in
which our Red Crescent Youth volunteers
throughout Turkey participated.

2ND PEER TRAINING
FOR TRAINERS HELD
IN ANKARA
“2nd Peer Training for Trainers” was
held in Ankara under organization of the
Volunteer Management Directorate to
popularize the youth and volunteering
activities throughout the country, instil Red
Crescent awareness to the youngsters and
children and enhance recognition of first
aid, fundamental disaster consciousness,
Red Cross and Red Cress volunteering and
activities of Turkish Red Crescent. 81 Red
Crescent Youth university volunteers at the
ages of 18-25 from 51 provinces attended
the programme organized for the 2nd time
on 11-15 October by support of the Training
Directorate. The volunteers were provided
with certificate training on applied first
aid, fundamental disaster awareness and
Red Cross and Red Crescent volunteering.
The volunteers who also received effective
presentation techniques training underwent
a preliminary test at the beginning of the
programme. The Board Members of Turkish
Red Crescent Youth took part in all stages of
the programme. Certificates were given to
the volunteers who successfully completed
the program stages. Executives from
different business units and many Turkish
Red Crescent personnel attended the
certification ceremony.
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IDEATHON’19
Yoksullukla mücadele, iklim değişikliği,
çevre ve göç konularında üretilen projelerin
yer aldığı fikir maratonu IDEATHON19’u 75
katılımcıyla tamamladık.
Yeni fikir ve projelerin hayata geçirilmesi
amacıyla katılımcılar, istenen proje konularına
uygun olarak takımlar halinde çalıştı. “Zekânı
Konuştur, Fikrini Yarıştır” mottolu Genç Kızılay
Ideathon19 yarışmasında gönüllülük, yenilikçi
bağış yöntemleri, afet, okullarda Kızılaycılık
kültürünün yaygınlaştırılması, yoksullukla
mücadele, iklim değişikliği, çevre ve göç
konularında üretilen projelerden dereceye
girenlere ödülleri verildi.
Etkinliğe çok sayıda yöneticimiz, yerel
protokol ve gönüllülerimiz eşlik etti.

1010 KÂŞIF ROBOTIK KODLAMA PROJESINI
50 OKULDA UYGULADIK
Kuveyt Türk Katılım Bankası ve
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği
ile 1010 Kaşif Robotik Kodlama
Projesi’ni, toplamda 25 şehir ve 50
okulda hayata geçirdik.
Türkiye genelinde 1010 öğrencinin
kodlama kitleriyle uygulamalı
eğitim gördüğü etkinliklerin
sonunda her okula 20 adet robotik
kodlama kiti ve bir bilgisayar
hibe edildi. Özellikle dezavantajlı
bölge okullarında gerçekleştirilen
eğitimler sonrası öğrencilerin
hayal dünyalarına katkı sağlamayı
amaçladık.
Türkiye’nin 7 bölgesinde MEB
tarafından belirlenen okullarda
gerçekleştirilen eğitimlere Genç
Kızılay gönüllülerimiz de destek
verdi.
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WE IMPLEMENT
1010 EXPLORER
ROBOTICS CODING
PROJECT IN 50
SCHOOLS

IDEATHON’19
We completed the idea marathon
IDEATHON19 with 75 participants, which
includes projects on combating poverty,
climate change, environment and migration.
The participants worked in teams in line
with the requested project topics in order to
realize new ideas and projects. In the Turkish
Red Crescent Youth Ideathon19 contest
having the motto of ‘’Work Your Intelligence,
Race Your Idea’’, those placed in the projects
regarding volunteering, innovative donation
methods, disasters, popularizing Red
Crescent culture at the schools, fight against
poverty, climate change, environment and
immigration were awarded.
Many of our managers, local protocols and
volunteers accompanied the event.

In cooperation with Kuveyt Türk
Participation Bank and the Ministry of
National Education, we implemented the
1010 Explorer Robotics Coding Project in 25
cities and 50 schools in total.
Following the applied training activity
provided for 1010 students with coding kits,
20 robotic coding kits and one computer
were granted for each school. We tried
to contribute in imaginary world of the
students by the trainings organized in the
schools of disadvantaged areas.
Red Crescent Youth volunteers also
supported these trainings organized by
MEB at pre-determined schools in 7
regions of Turkey.
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MARMARA
DEPREMI’NIN 20.
YIL DÖNÜMÜNDE
GERÇEKLEŞTIRILEN
ETKINLIKLERE
KATILDIK
17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin 20. yılı dolayısıyla
Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen bir dizi farkındalık etkinliğinin her
aşamasında Genç Kızılay olarak aktif rol aldık.
Depremin etkilediği şehirler olan Yalova,
Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’dan etkinlik
alanlarına gelen gönüllülerimiz, 16 Ağustos’u
17 Ağustos’a bağlayan gece Gölcük İskele’de
başlayan anma programda ki açılan
stantlarında, katılımcılara çeşitli ikramlarda

bulundu. 17 Ağustos günü Türk Kızılay’ın
Kaynaşlı’da bulunan Bölge Afet Yönetim
Merkezi’nde düzenlenen törenle başlayan
130 kilometrelik güzergâhta gerçekleştirilen
bisiklet turunda da görev alan gönüllülerimiz
hem pedal çevirdi hem de güzergâh
üzerinde kurulan istasyonlarda katılımcılara
içecek ikram etti. Sakarya’dan katılan
motosikletlilerle devam eden tura Yalova’dan
da onlarca vatandaşımız bisikletleriyle iştirak
etti. Kocaeli’de büyük bir buluşmayla sonlanan
farkındalık çalışması Kartepe’de düzenlenen
Vefa Gecesi ile devam etti.
Marmara Depremi’nde yaşanan acıları
unutturmamak, deprem ve sonuçlarını
hatırlatmak için düzenlenen etkinliğe çok
sayıda gönüllümüz katıldı.
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WE PARTICIPATE IN
EVENTS HELD ON
20TH ANNIVERSARY
OF MARMARA
EARTHQUAKE
As Turkish Red Crescent Youth, we
took an active role in every stage
of a series of awareness activities
organized by Turkish Red Crescent
on 20th anniversary of Marmara
Earthquake that happened on 17
August 1999.
The volunteers arriving at the activity areas
in Yalova, Kocaeli, Sakarya and İstanbul
which were the cities most affected by the
earthquake offered food to the participants
in their booths opened within the scope of
the commemoration ceremony inaugurated
at Gölcük Pier on the night from 16th
of August through 17th of August. The

volunteers who also took part in the bike tour
organized in a 130km route inaugurated with
a ceremony organized at Regional Disaster
Management Centre of Turkish Red Crescent
in Kaynaşlı on 17th of August both cycled
and offered beverage to the participants
at the stations established throughout the
route. Motorcyclists participated in the
tour in Sakarya and tens of citizens from
Yalova participated in it with their bikes. The
awareness activity completed with a large
gathering in Kocaeli was resumed by the
Loyalty Night organized in Kartepe.
A large number of our volunteers attended
the event organized in order not to make
people forget the pain experienced in the
Marmara Earthquake and to remind them of
the earthquake and its consequences.
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ŞEHITLERIMIZIN
İZINDE
SARIKAMIŞ’TA
YÜRÜDÜK
1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali altında ki
toprakları kurtarmak için başlatılan ve 90 bin
askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın
104. yılı dolayısıyla on binlerce kişinin bir araya
geldiği Sarıkamış’ta ki anma etkinliklerine biz
de katıldık.
“Asımın Nesli Asrın Yürüyüşünde” temasıyla
düzenlenen etkinlikte katılımcılar, harekat
sırasında yoğun çatışmaların yaşandığı,
birçok askerin çatışmada ya da donarak
şehit düştüğü Soğanlı ve Allahuekber Dağları
arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde toplandı.
Ellerinde Türk bayrakları bulunan on binlerce
kişi, şehitler için dua ettikten sonra soğuk
hava ve kar yağışı altında Ay-Yıldızlı Tören
Alanı’na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe
Genç Kızılay Yönetim Kurulu üyelerimiz ve
gönüllülerimiz de yürüyüşte yer aldı.
Genel Başkan Vekilimiz İsmail Hakkı Turunç,
Genel Sekreterimiz Hüseyin Can, Genel Müdür
Yardımcımız İbrahim Özer ve Gönüllü Yönetimi
Direktörümüz Nurdal Durmuş’un da katıldığı
etkinlik, Şehitlere Saygı atışının ardından son
buldu.

ELAZIĞ’IN
ÇOCUKLARI
HAYALLERIYLE
OYUNCAKLARI
DÖNÜŞTÜRDÜ
Elazığ’da gönüllülerimiz tarafından geliştirilen
“Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması”
çerçevesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri, atık
malzemelerden hayallerindeki oyuncakları
yaparak, yeteneklerini konuşturdu.
Bu yıl ikincisi düzenlediğimiz ve beş
kategoriden oluşan yarışmaya, 1156 ilk ve
ortaokul öğrencisi başvururken, çocuklar
tarafından atık malzemelerden yapılan 350
oyuncak bir alışveriş merkezinde sergilendi.
Kartondan uçak, bezden bebek, bidondan
helikopter ve telden araba tüm katılımcıların
ilgisini çekti.
Programa katılan Genel Müdürümüz Dr.
İbrahim Altan “Projeyle çocukları memleketin
değerleri ile karşılaştırıp onların gelecekte
neye sahip olabileceklerini göstermeye
çalışıyoruz” dedi.
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WE WALK IN
SARIKAMIŞ ON THE
TRACK OF
OUR MARCHYRS
We participated in commemoration in
Sarıkamış where tens of thousands of
people gathered due to 104th anniversary of
Sarıkamış Campaign started to liberate our
lands under Russian occupation in the World
War I and causing Marchyrdom of 90,000
Turkish troops.
In the activity organized with the theme
of ‘’Asım’s Generation is in the Walk of the
Century’’, the participants met at Kızılçubuk
Summit between Soğanlı and Allahuekber
Mountains where intense conflicts occurred
and several soldiers marchyrized as a result
of this conflict or freezing to death.
Tens of thousands of people carrying Turkish
flags prayed for the Marchyrs and marched
towards the Ceremonial Ground with Moon
and Crescent under freezing temperature and
snow. Board members of the Red Crescent
Youth and our volunteers also took part in the
march.
The event in which Vice President İsmail
Hakkı Turunç, General Secretary Hüseyin
Can, Deputy General Manager İbrahim Özer
and Volunteer Management Director Nural
Durmuş participated was completed following
the shooting in the honour of the Marchyrs.

CHILDREN
OF ELAZIG
TRANSFORMS TOYS
VIA THEIR DREAMS

Primary and secondary school students
made their dream toys out of waste
materials within the framework of the
“Toy Contest Transformed with My Dream”
developed by our volunteers in Elazig, and
made their talents talk.
1156 primary and secondary school
students applied to the contest organized
second time this year and consisting of five
categories and 350 toys made of waste
materials by the children were displayed in
a shopping mall. Planes made of cardboard,
dolls made of cloth, helicopters made of can
and cars made of wire drew attention of all
participants.
Participating in the event, General Manager
of Turkish Red Crescent Dr. İbrahim stated:
“We try to introduce our children with the
values of our nation and show them what
they will have in the future’’.
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OKULLARDA ZEKÂ
SINIFI VE KIZILAY
KÜTÜPHANELERI
KURDUK

WE ESTABLISH
INTELLIGENCE CLASSROOM
AND RED CRESCENT
LIBRARIES AT SCHOOLS

Türkiye genelinde belirlenen
okullarda özel tasarım Zekâ
Oyunları Sınıfı ve Kızılay
Kütüphaneleri kurduk.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde
gerçekleşen proje, tarih boyu eğitime büyük
destekleri bulunan Türk Kızılay’ın eğitime
verdiği önemi de gösterdi. Proje ile okullarda
Zekâ Sınıfları ve Kızılay Kütüphaneleri kurarak
öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatlarına
değer katılması amaçlandı. Milli Eğitim
Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleşen proje
ilk etapta 60 okulda uygulandı.
Zekâ Sınıfları ve Kızılay Kitap Köşesi
projelerinin açılışı Ankara Pursaklar Fen
Lisesi’nde düzenlenen törenle başladı.
Törene Kızılay Genel Müdürümüz Dr. İbrahim
Altan’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Safran, Ortaöğretim Genel
Müdürü Yusuf Büyük, Kızılay Gönüllü Yönetimi
Direktörümüz Nurdal Durmuş, öğretmenler ve
öğrenciler katıldı.

We established specially designed
Intelligent Games Classroom and Red
Crescent Libraries in pre-determined
schools throughout Turkey.
The project implemented under
coordination of the Volunteer Management
Directorate demonstrated the significance
attached to education by Turkish Red
Crescent. Within the scope of the project, it
was aimed to bring value to the educational
and social lives of the students by
establishing Intelligent Games Classroom
and Red Crescent Libraries in the schools.
The project conducted in cooperation with
the Ministry of National Education was
realized in 60 schools at the first stage.
Intelligence Classrooms and Red Crescent
Book Corner projects were inaugurated by a
ceremony held at Ankara Pursaklar Science
High School. General Manager of Turkish
Red Crescent Dr. İbrahim Altan as well as
Deputy Minister of National Education Prof.
Dr. Mustafa Safran, General Director of
Secondary Education Yusuf Büyük, Turkish
Red Crescent Volunteer Management
Director Nurdal Durmuş, teachers and
students participated in the ceremony.
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GENÇ KIZILAY İL
TEŞKILATLARI
BULUŞMASI
(19 MAYIS)
19 Mayıs Atatürk’ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı’nda
Türk Kızılay gençliği de tarihi bir
buluşma gerçekleştirdi. Samsun’da
bir araya gelen gençler, birçok
etkinliğe imza attı.
Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay
Yönetimi Müdürlüğü tarafından organize
edilen “Kızılay Gençlik Buluşması” renkli
etkinliklere sahne oldu. 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında
Samsun’a çıkarma yapan Kızılaycılar, tarihi
mekânları ziyaret etmenin yanı sıra çeşitli
konularda paneller de gerçekleştirdi.
Genel Başkan Yardımcımız İsmail Hakkı
Turunç, Genel Sekreterimiz Hüseyin Can,
Samsun Şube Başkanımız Habib Demirel de
Genç Kızılay Teşkilatlarımızı yalnız bırakmadı.
Samsun Kızılay Şubesinin ev sahipliğinde
Türkiye’deki Genç Kızılay İl Teşkilatı ve
Etkinlik Organizasyon Birim Başkanlarının bir
araya gelmesi ile yapılan toplantıda yerelde
uyguladıkları faaliyet ve projeler paylaşıldı.
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UMUDA YOLCULUK
PROJESI
Genç Kızılay olarak Türkiye’nin
geleceğine ışık tutmak ve nitelikli
nesillerin yetişmesine yardımcı
olmak amacıyla Umuda Yolculuk
Projemizi hayata geçirdik.
Gençlik Hizmetleri ve Genç Kızılay Yönetimi
Müdürlüğü koordinesinde başlatılan;
ilköğretim çağındaki öğrencilerin hayal
dünyalarını genişletirken, yetenekli oldukları
alanlarda ilerlemeleri, eksik oldukları alanlarda
da açıklarını kapatmalarını hedefleyen
projede Bilim, Sanat, Matematik, Yazarlık,
Kodlama, Dil, Kültür, Hayal gibi atölyeler
ile öğrenci gruplarının yaş aralıklarına göre
çeşitli etkinlikler yer aldı. Önceliği dezavantajlı
okullarda olmak koşuluyla ülkemizin tüm
bölgelerinde gerçekleştirmeye başladığımız
Umuda Yolculuk Projesi ile öğrencilerin eğitim
hayatlarına katkı sağlamayı amaçladık.
İlk uygulamalarını Kayseri ve Adana’da
gerçekleştirdiğimiz projenin çeşitli atölye
uygulamaları ve etkinliklerin 1.400 öğrenci
faydalandı. Türk Kızılay Şube Başkanlıklarımız,
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğümüz,
Toplum Merkezlerimiz, Çocuk Programları
Koordinatörlüğümüz ve çeşitli paydaşların
da katkı sağladığı projemize en büyük destek
Genç Kızılay Gönüllülerimizden geldi. Projenin
ortaya çıkmasından ilk uygulama süreçlerine
kadar her aşamada çalışmalara katkılar
sunan gönüllülerimiz, sahada da projenin
uygulayıcıları oldu.
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PROVINCIAL
ORGANIZATIONS
MEETING OF
TURKISH RED
CRESCENT
YOUTH (19 MAY)
Turkish Red Crescent youth had
a historical meeting on May 19
Commemoration of Atatürk, Youth
and Sports Day. The youngsters
coming together in Samsun
organized various activities.
“Turkish Red Crescent Youth Meeting”
organized by Turkish Red Crescent
Youth Services and Red Crescent Youth
Management Directorate witnessed colourful
activities. Flocking in Samsun within the
scope of May 19 Commemoration of Atatürk,
Youth and Sports Day, Turkish Red Crescent
volunteers not only visited historical places
but also held panels on various subjects.
Vice Chairman İsmail Hakkı Turunç, General
Secretory Hüseyin Can, and Director of
Samsun Branch Habib did not leave Turkish
Red Crescent Youth Organizations alone.
Local projects and activities were shared in
the meeting held by gathering of Provincial
Organizations of Turkish Red Crescent
Youth and Heads of Activity Organization
Departments and hosted by Samsun Branch
of Turkish Red Crescent.

JOURNEY TO HOPE
PROJECT

As Turkish Red Crescent Youth,
we implemented the Journey
to Hope project to bring light to
the future of Turkey and assist in
growing qualified generations.
In the project initiated under coordination
of the Youth Services and Red Crescent
Youth Management Directorate and aiming
to expand imagination of primary school
students and improve their skills and
cover their deficiencies; various activities
were organized by age range of the
students through workshops of Science,
Art, Mathematics, Authorships, Coding,
Language, Culture and Imagination et
cetera. By the Journey to Hope Project to
be initiated in the disadvantaged schools
and popularized to all regions of our country,
we aimed to contribute in educational life
of the students. 1,400 students benefitted
from various workshops and activities of
the projects started to be implemented in
Kayseri and Adana. Volunteers of Turkish
Red Crescent Youth provided the biggest
support to our project in which Turkish Red
Crescent Branch Directorates, Volunteer
Relations Management Directorate, Society
Centres, Child Programmes Coordination
Office and various stakeholders also
contributed and they became the on-site
implementers of the project.
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HER YERDE KITAP
OKUYORUZ
Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve bu
alanda gerçekleştirilen projeleri desteklemek
amacıyla tüm il ve üniversite teşkilatlarımıza
mensup binlerce gönüllümüzle kitap okuma
etkinlikleri gerçekleştirdik.
Şehir meydanlarında, üniversite alanlarında,
liselerde, toplu taşıma araçlarında ve insan
yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde
kalabalık gruplar halinde kitap okuyarak hem
farkındalık yaratıyor hem de kitap okuma
alışkanlığımızı pekiştirdik.

“YEMEN: BIR
İNSANLIK KRIZI”
KONFERANSI
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genç Yeryüzü Doktorları tarafından
organize edilen “Yemen: Bir İnsanlık
Krizi” adlı konferansa katıldık.
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın da
konuşma yaptığı etkinlikte Genç Kızılay
Ankara ve Gazi Üniversitesi Teşkilatlarına
mensup gönüllülerimiz katıldı. Yemen’in
tarihi, günümüz gelişmeleri ve Kızılay’ın
Yemen’deki krizin başlangıcından bu yana
yürüttüğü yardım çalışmalarını anlatan Genel
Başkanımız Dr. Kerem Kınık, “Bir yılda 500 bin
ton yani 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz.
Bugün attığımız ekmeklerle bir yılda 12 milyon
insanı besleyebiliriz. Yemen’de aynı sayıda
ki insan açlıktan hayatını kaybederken bizim
bunları israf ediyor olmamız gerçekten çok
acı. Bizler ekmeğin nimet olduğuna inanırız.
Yerde bulunca öperek başımıza koyarız ama
maalesef her üretilen ekmeğin yüzde beşi
israf ediliyor. Dolayısıyla bu bizim için bir
utanç ve bu davranışlarımızdan vazgeçmemiz
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
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WE READ
EVERYWHERE

We carried out book reading activities
along with thousands of volunteers who
are members of all province and university
organization to encourage the habit of
reading and support relevant projects.
We both raised awareness and strengthened
our reading habits by reading books in the
city squares, universities, high schools, mass
transportation vehicles and areas frequently
visited by people.

“YEMEN: A
HUMANITARIAN
CRISIS”
CONFERENCE

We participated in ‘’Yemen: A
Humanitarian Crisis’’ conference
organized by Young Doctors
Worldwide of School of Medicine
of Gazi University.
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın da
konuşma yaptığı etkinlikte Volunteers who
are members of Turkish Red Crescent
Youth Ankara and our Gazi University
Organization also participated in this event
where President Kerem Kınık gave a speech.
Telling about the history of Yemen, recent
developments and assistance efforts put by
Turkish Red Crescent since the beginning of
the crisis in Yemen, President Kerem Kınık
added: ‘’We waste 500,000 tons, in other
words 2 billion, breads a year. We can feed
12 million people with these wasted breads.
While people starve to death in Yemen,
wasting these resources is tragic. We believe
bread is a gift of God. When we found it on
the ground, we kiss it and put it on our head
but we waste five per cent of the bread.
Therefore, this is a shame for us and we
should give up wasting bread. ’’
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İSTANBUL
MEDENIYET
ÜNIVERSITESI
ULUSAL TIP
KONGRESI’NE
KATILDIK
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
öğrencilerinin Prof. Dr. Orhan Alimoğlu
koordinatörlüğünde hazırladığı 4. Ulusal Tıp
Öğrenci Kongresi “Medjrcongress” etkinliğine
katıldık.
26-27-28 Nisan 2019 tarihlerinde “Afetlerde
Tıbbi Müdahale” teması ile Aşık Paşa
Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe,
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık da
konuşmacı olarak katıldı.

ULUSLARARASI
ÜNIVERSITE
GENÇLIĞI BILIM
VE KÜLTÜR
BULUŞMASI’NA
KATILDIK
Yalova Üniversitesi tarafından 1-21
Temmuz 2019 tarihleri arasında
düzenlenen “Uluslararası Üniversite
Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması’nın
açılış programına katıldık.
Gönüllü Yönetimi Direktörümüz Nurdal
Durmuş’un da konuşmacı olarak katıldığı
toplantıya Afrika’dan Avrupa’ya, Ortadoğu’dan
Balkanlar’a kadar 35 ülkeden 250 Öğrenci,
Yalova Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya
geldi. Etkinlik, uluslararası öğrencilerin
bilimsel deneyim kazanıp, kültürel değerleriyle
yakınlaşmasını amaçladı. Katılımcılar için
hazırlanan forum ve çalışma atölyeleriyle,
farklı milletlerden kişilerin birçok konuda fikir
alışverişinde bulunmalarına imkân tanıdı.
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WE PARTICIPATE
IN NATIONAL
MEDICAL CONGRESS
OF ISTANBUL
MEDENIYET
UNIVERSITY

We participated in 4th National Medical
Congress “Medjrcongress” event organized
by the students of Faculty of Medicine
of İstanbul Medeniyet University under
coordination of Prof. Dr. Orhan Alimoğlu.
President of Turkish Red Crescent Dr. Kerem
Kınık attended the event, organized at Aşık
Paşa Conference Hall on 26-28 April 2019
with the theme of ‘’Medical Fight against
Disasters’’, as a speaker.

WE PARTICIPATE
IN INTERNATIONAL
UNIVERSITY YOUTH
SCIENCE AND
CULTURE MEETING

We participated in inaugural ceremony of
the ‘’International University Youth Science
and Culture Meeting’’ organized by Yalova
University on 1-21 July 2019.
In the meeting in which Volunteer
Management Director Nurdal Durmuş
attended as a speaker, 250 students from 35
countries from Africa to Europe and Middle
East to Balkans. The event aimed to ensure
international students to obtain scientific
experience and get closer to cultural values.
By the forum and workshops prepared for
the attendants, it was ensured that people
from different nations exchanged opinions
on many issues.
99

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

ÇANAKKALE’DE
İNSANI YARDIM
AKADEMISI AÇTIK
Genç Kızılay Çanakkale teşkilatı olarak
gönüllülerimizle organize ettiğimiz ve insani
yardımın yalnızca operasyon süreçlerinin
değil hukuki ve etik boyutlarının da detaylı
olarak işlendiği ve 3 hafta süren İnsani Yardım
Akademisi projemizi tamamladık.
18 Mart Üniversitesi’nin konferans salonun
gerçekleşen toplantılarda belirlenen
branşlarda çeşitli konuşmacı ve katılımcılarla
forumlar icra ettik.
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SOSYAL MEDYADAN
SOSYAL MEYDANA
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
uygulanan “Sosyal Medyadan Sosyal Meydana”
projesine verdiğimiz desteklerden ötürü
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu tarafından makamda ağırlandık.
Hayatımızda önemli bir yer tutan sosyal
medyanın gençler üzerindeki iletişim
kanallarını yüz yüze olmaktan çıkartıp, sanal
bir ortama dönüşmesini bir nebze olsun
önlemeyi ve gençlerin sportif, sosyal ve
kültürel faaliyetlerle bir araya gelmelerini
hedefleyen “Sosyal Medyadan Sosyal
Meydana” projesine verdiğimiz destek Bakan
Bey tarafından da takdirle karşılandı.
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WE OPEN
HUMANITARIAN
ASSISTANCE
ACADEMY IN
ÇANAKKALE

As Çanakkale organization of Turkish Red
Crescent Youth, we completed the 3-week
Humanitarian Assistance Academy Project
organized with volunteers and dealing with
legal and ethical aspects of humanitarian
assistance in detail in addition to its
operational processes.
We organized forums by various speakers and
participants in the pre-determined branches
thanks to meetings held in conference hall of
18 Mart University.

FROM SOCIAL MEDIA
TO SOCIAL FIELD

We were hosted at the office of Minister of
Youth and Sports Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu due to our support in the
‘’From Social Media to Social Field’’ project
implemented by the Ministry of Youth and
Sports.
Our support for the ’From Social Media to
Social Field’’ project, aiming to prevent
social media’s weakening face-to-face
communication of the youngsters to a
certain degree and bringing youngsters
together in sports, social and cultural
activities, was appreciated by the Minister
Kasapoğlu.
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NAR ÇIÇEĞI
PROJESI
GELECEĞE
NEFES OL
Tarım ve Orman Bakanlığı organizesinde
11.11.2019 tarihinde saat: 11:11’de Türkiye’nin
tüm şehirlerinde eş zamanlı olarak
gerçekleştirilen Geleceğe Nefes projesine
gönüllülerimizle birlikte destek vererek, on
binlerce fidan diktik.
Ağaç ve orman sevgisinin artması ve
gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye
bırakma arzusuyla başlatılan projede, Genç
Kızılay olarak en görünür teşkilat olmanın
haklı gururunu yaşadık. Türkiye’nin tüm
şehirlerindeki gönüllülerimiz, belirlenen
alanlarında fidan dikimi gerçekleştirerek, bu
iyilik hareketinin bir parçası oldu.
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Genç Kızılay Ankara tarafından organize edilen
Nar Çiçeği Projesi kapsamında, köy okullarına
giderek buralardaki öğrencilerin hem fiziki
alanlarını onardık hem de çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamaya çalıştık.
Proje kapsamında gittiğimiz okullara kitaplık
kurduk ve içerisine götürdüğümüz kitapları
yerleştirerek, açılışını yaptık. Çocuklara atölye
çalışmasıyla hazırladığımız kitap ayraçlarını
hediye ettik ve kitap kurdu panomuz ile
fotoğraf çekimi yaptık. Aynı zamanda balon,
şeker, kek ve maden suyu hediye ettik
ve yüz boyaması ve kitap okuma etkinliği
yaptık. Okullara hediye olarak götürdüğümüz
tangram ve satranç oyunlarını hem öğrettik
hem birlikte oynadık.
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BE A BREATH FOR
THE FUTURE
POMEGRANATE
FLOWER PROJECT

We supported the Be a Breath for the Future
campaign organized by the Ministry of
Agriculture and Forestry and implemented in
all provinces of Turkey simultaneously at 11:11
on 11/11/2019 along with our volunteers and
planted tens of thousands of trees.
In the project initiated to enhance the love of
plant and forests and leaving a more liveable
Turkey to future generations, we felt the right
proud of being the most visible organization
as Turkish Red Crescent Youth. Volunteers
in all provinces of Turkey planted trees in the
determined areas and became a part of this
kindness movement.

Within the scope of the Pomegranate Flower
Project organized by Turkish Red Crescent
Youth Ankara, we visited rural schools,
repaired physical areas of the students of
these schools and tried to satisfy various
needs of them.
We established book shelves at the schools
visited within the scope of the project and
inaugurated them with the books brought
by us. We gifted book markers prepared by
workshops to the children and took photos
in front of the book worm board. We also
gifted balloons, candies, cakes and mineral
water and organized face painting and book
reading activity. We both taught the rules of
tangram and chess games brought by us a
gift and played these games with them.
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RAMAZAN AYINDA
GÖNÜLLÜLERIMIZLE
İYILIĞE KOŞTUK
Türkiye genelindeki gönüllülerimiz Ramazan
ayında da dur durak bilmeden iyilik için çalıştı.
Türkiye’nin dört bir köşesindeki AVM ve
büyük marketlerde stantlar açarak ihtiyacı
sahibi insanlar için gıda kolileri toplayan
gönüllülerimiz, topladıkları kolileri tespit
edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Hayırsever milletimizin gönlünden kopan gıda
kolisi ve nakdi bağışları ihtiyaç sahibi hanelere
ulaştırmayı görev bilen gönüllülerimiz, yüksek
hassasiyetle insan ıstırabının dinmesi için
azami çaba gösterdi.
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BURSA’DAN
BOSNA’YA “HILAL
OLSUN TÜRKIYE”
Genç Kızılay Bursa Gönüllüleri Ramazan’ın son
günlerinde hem kalbimizin hem de zihnimizin
güzelliklerle andığı ve tarih boyu bağlarımızın
her daim kuvvetli olduğu Bosna Hersek’te
dayanışma örneği sergiledi. Gönüllülerimiz
uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Bursa’dan
Bosna’ya Hilal Olsun Türkiye” adlı projeleriyle,
iç savaş döneminde harabeye dönmüş
ve bugün hala savaşın izlerini bünyesinde
barındıran Srebrenitsa, Doboj, Gorazde,
Mostar ve Saraybosna başta olmak üzere
birçok şehir ve köyde Boşnak halkına yönelik
destek faaliyetleri gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyonumuzun
desteklediği gönüllülerimiz, yerel ve
uluslararası derneklerle de Bursa ve
Bosna Hersek’teki gençlerin ortak projeler
üretmesine yönelik görüşmeler yaptı.
Saraybosna Büyükelçiliğimiz ve Kızılhaç Bosna
ofisini de ziyaret eden gönüllülerimiz ülkenin
farklı bölgelerinde iftar programları organize
etti, erzak ve muhtelif malzemeler ihtiva eden
kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Huzurevi,
yetimhane ve hastaneleri de ziyaret eden
gönüllülerimiz, buradaki ihtiyaç sahipleriyle de
yakından ilgilendi.
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WE RUN TO
KINDNESS WITH OUR
VOLUNTEERS IN
RAMADAN

FROM BURSA TO
BOSNIA ‘’LONG LIVE
RED CRESCENT’’

Kızılay Youth Bursa Volunteers exhibited
an example of solidarity in Bosnia and
Herzegovina, in the last days of Ramadan,
where both our heart and mind are
remembered with beauty and our ties
throughout history have always been strong.
Our volunteers carried out support activities
in Srebrenica, Doboj, Gorazde, Mostar and
for many cities and villages Bosnian people,
especially Sarajevo, which is during the Civil
War in ruins and today still incorporates the
traces of the war, by project called ‘’From
Bursa to Sarajevp Long Live Red Crescent’’.
Our volunteers worked for kindness
throughout Turkey during Ramadan. Our
volunteers collect food packages for people
who needs by opening stands in shopping
centers and supermarkets in every corner of
Turkey, they delivered the food packages to
needers who are detected.
Our volunteers, who are responsible for
delivering food parcels and cash donations
cut from the hearts of our charitable nation,
to the households in need, made maximum
efforts to relief of human suffering.

Our volunteers supported by our Turkish
Red Crescent Bosnia and Herzegovina
Delegation held talks with local and
international associations to produce joint
projects for young people in Bursa and
Bosnia and Herzegovina. Our Sarajevo
Embassy and the volunteers who visited the
Red Cross Bosnian office organized iftar
programs in different parts of the country,
and delivered the boxes containing supplies
and various materials to the needy. Our
volunteers, who also visited nursing homes,
orphanages and hospitals, were also closely
interested with those in need.
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DÜNYA ÇOCUK İŞÇILIĞI
İLE MÜCADELE GÜNÜ’NDE
MEVSIMLIK İŞÇI ÇADIRINI
ZIYARET ETTIK
12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Türk Kızılay
Bursa Toplum Merkezimizle iş birliği yaparak Yenişehir ilçemizde bulunan
mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır kenti ziyaret ettik.

Genç Kızılay Bursa teşkilatından 12
gönüllümüz ve avukatımızla birlikte
gerçekleştirdiğimiz ziyarette mevsimlik
işçilere iş kanunu çerçevesinde sahip
oldukları yasal hakların ne olduğu hakkında
bilgilendirme yaptık. Ayrıca kadın ve çocuk
hakları konusunda yasalarımızın tanıdığı
imkânları da çadır kent müdavimlerine
bildirdik. Çocuk işçiliği ile mücadele hakkında
da detaylı sunumların yapıldığı ziyaretimizde,
mevsimlik işçilerin sorunlarını dinledik. Çadır
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kentteki ihtiyaç sahiplerinin tek tek tespitini
yaparak, çocuklara oyuncak dağıttık.
Farklı şehirlerden kısa süreli işler sebebiyle
ilçemize gelmiş olan insanların hem
vatandaş hem de işçi olarak sahip oldukları
hakları bilmeleri ve ihtiyaç tespitiyle, ülke
genelindeki mevsimlik işçilerin sorunlarını
anlama noktasında bir nevi pilot uygulamayı
gerçekleştirerek, Dünya Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmaya
çalıştık.

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE

ACTIVITY REPORT

WE VISITED THE
SEASONAL WORKER
TENT IN DAY OF
COMBATING CHILD
LABOR
Within the scope of June 12, Day
of Combating Child Labor, we
collaborated with our Turkish
Red Crescent Bursa Community
Center to visit the tent city where
seasonal agricultural workers stay
in Yenişehir district.
During our visit with our 12 volunteers and
lawyers from the Kızılay Youth Bursa, we
informed seasonal workers about the legal
rights they had within the framework of the
labor law. We also reported the opportunities
provided by our laws on women’s and
children’s rights to tent city goers. In our visit,
where detailed presentations were made
about combating child labor, we listened
to the problems of seasonal workers. By
identifying the needy people in the tent city,
we distributed toys to the children.

We have tried to raise awareness on the
Day of Combating Child Labor by realizing a
kind of pilot application to understand the
problems of seasonal workers across the
country by knowing the rights they have as
citizens and workers as well as the people
who came to our district due to short-term
jobs from different cities.
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YANGINDA HASAR
GÖREN KÖYE YARDIM
ELIMIZI UZATTIK
Çankırı Yapraklı Ayseki Köyü’nde çıkan
yangından etkilenen ailelere Çankırı Şubemiz
tarafından ulaştırılan konteynerlerin kurulumu
gönüllülerimizle yapıp, yaşam malzemelerinin
yerleştirilmesi gerçekleştirdik. Yangında
kullanılamaz hale gelen evlerin yerine kurulan
konteynerların içine, elimizden geldiğince ev
sıcaklığı havası katmak için uğraştık.
İnsanların en zor günlerinde yanlarında olmayı
görev bilen Türk Kızılay gönüllüleri olarak,
köy halkımızla dayanışma içerisinde olup,
yaralarına elimizden geldiğince merhem
olmaya çalıştık. Meydanda dağıttığımız sıcak
yemeğin ardından köy halkıyla yaptığımız
sohbetlerde, yaşadıkları acı olayın izlerini
silmeleri için psikolojik destek verdik.

CAN AZERBAYCAN’IN
GÜR SESI
AZERIN’I GENÇLIK
MERKEZIMIZDE
MISAFIR ETTIK
Çırpınırdı Karadeniz türküsüne kattığı
yorumla hem Türkiye’nin hem de
Azerbaycan’ın gönlünü fetheden sanatçı
Azerin’i Ankara Gençlik Merkezimizde
ağırladık. Programlarının hep konser üzerine
olduğunu ve söyleşi amaçlı bir programa
davet edilmekten son derece mutlu
olduğunu ifade eden sanatçı, Azerbaycan
tarihinden, Türkiye-Azerbaycan kardeşlik
ilişkilerinden ve Azerbaycan Türklerinin
beklentilerinden bahsederek, şarkı söylemeye
nasıl başladığını ve sanat hayatında yaşadığı
olayları da kendine has narin üslubu ile
anlattı. Sanatçının, çocukluğundan itibaren
hayatından kesitler sunduğu anlatımında
salondaki misafirler gözyaşlarına hâkim
olamadı.
Söyleşi sonunda gönüllülerimizle birlikte türkü
söyleyen Azerin, Kızılay Gençliği ile gurur
duyduğunu belirtti.
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WE BEAR A HAND
TO A VILLAGE
WHICH HAS
DAMAGED IN FIRE

We have set up the containers for our families
affected by the fire in Çankırı Yapraklı Ayseki
Village. We tried to add as much home heat as
possible to the containers set up in the place
of the houses that became unusable in the fire.
As Turkish Red Crescent volunteers, who
have the duty to be with people on the
hardest days, we are in solidarity with our
village people and we tried to be as much
salve as possible. In the conversations we
had with the local people after the hot meal
we distributed in the square, we provide
psychological support to remove the traces of
the tragedy they experienced.

AZERBAIJAN’S
SOURS AZERIN HAS
GUESTED IN OUR
YOUTH CENTER

She fluttered to the floor where both
commented Turkey’s Black Sea folk songs
as well as artists who conquered the hearts
of Azerbaijan, We hosted Azerin in our Youth
Center in Ankara. In the narration of the
artist, who offered sections from his life
since childhood, the guests in the hall could
not dominate the tears.
Azerin, who sang the song with our
volunteers at the end of the interview,
stated that he is proud of the Kızılay Youth.
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81 İLIMIZDE İYILIĞE
YÜRÜDÜK
29 Ekim 4 Kasım tarihleri
arasında kutlanan Kızılay
Haftası münasebetiyle Kızılay’ın
faaliyetlerini daha geniş çevrelerde
duyurabilmek ve farkındalık
oluşturmak adına 81 ilimizde “İyilik
Yürüyüşleri” gerçekleştirdik.
Türk Kızılay’ın faaliyetlerinin tüm çevrelerce
bilinmesi ve Kızılaycılık bilincinin oluşturulması
için yıl boyu düzenlediğimiz etkinliklere
ek olarak ülkemizin her şehrindeki
gönüllülerimizle birlikte kortejler halinde
İyilik Yürüyüşlerini tamamladık. Protokol ve
halkın da katılım gösterdiği yürüyüşlere 50
binin üzerinde gönüllümüz katıldı. Yalnızca
insana değil, hayvana ve doğaya da gönül
gözüyle bakmayı bilen gönüllülerimiz, İyilik
Yürüyüşleriyle ülke genelinde takdir topladı.
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LÖSEMILI
ÇOCUKLARI YALNIZ
BIRAKMADIK
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar
Haftası’nda, lösemili çocuklar ve
aileleriyle dayanışma için çeşitli
etkinlikler düzenledik.
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki gönüllülerimiz,
şehirlerin merkezlerinde, üniversitelerde,
hastanelerde, anaokullarında, ilk ve
orta dereceli okullarda lösemi hakkında
bilgilendirmeler yapıp, farkındalık etkinlikleri
gerçekleştirdi. Hastanelerin onkoloji
servislerinde yatmakta olan lösemi hastası
çocukları ziyaret eden gönüllülerimiz,
çocukların karşısına palyaço kostümleriyle
çıkarak oyunlar oynadı. Çocuklara oyuncak
ve çeşitli hediyeler de veren gönüllülerimiz,
lösemili çocukların aileleriyle de görüşüp,
güzel bir dayanışma örneği gösterdi.
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WE WALKED FOR
GOODNESS IN OUR
81 CITIES

WE DID NOT LEAVE
ALONE CHILDREN
WITH LEUKEMIA

We held “Goodness Marches”
in 81 provinces in order to raise
awareness and raise awareness of
the activities of the Red Crescent in
the occasion of the Red Crescent
Week, celebrated between October
29 and November 4.

We organized various activities
for solidarity with children with
leukemia and their families at
2-8 November Children with
Leukemia.

In addition to the activities we organize
throughout the year in order to know the
activities of the Turkish Red Crescent by all
circles and to raise the awareness of the Red
Crescent, we have completed the Goodness
Marches in corteges with our volunteers
in every city of our country. More than 50
thousand volunteers attended the marches,
which also participated in the protocol and
the public. Our volunteers, who know how
to look not only to human beings, but also to
animals and nature, have gained appreciation
throughout the country with their Goodness
Marches.

Our volunteers in different cities of Turkey,
in the city centers, universities, hospitals,
kindergartens, primary and secondary
schools are informed about whether
leukemia, awareness activities were carried
out. Our volunteers who visited children
with leukemia who were hospitalized in
the oncology services of the hospitals
played with the clown costumes in front of
the children. Our volunteers, who provide
toys and various gifts to children, met with
the families of children with leukemia and
showed a good example of solidarity.the
Red Crescent, we have completed the
Goodness Marches in corte
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BATI KARADENIZ
AFET EĞITIM
KAMPIMIZI
GERÇEKLEŞTIRDIK
Zonguldak AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay
Zonguldak Şubesi iş birliği sonucu, 100
gönüllümüzün katılımıyla Batı Karadeniz Genç
Kızılay Afet Eğitim Kampımızı gerçekleştirdik.
Genç Kızılay Bartın, Karabük, Bolu ve Sakarya
teşkilatlarımıza mensup gönüllülerimizin
katılımı ile gerçekleşen kampta afete hazırlık ve
müdahale bağlamında ilk yardım, sağlık, KızılayKızılhaç gibi birçok eğitim gerçekleşti.
Afet Eğitim Kampımıza Zonguldak Valisi Erdoğan
Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim
Alan, Genel Sekreterimiz Hüseyin Can, AFAD İl
Müdürü ve çok sayıda davetli katılım sağladı.
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HEDEF 25
ÇALIŞTAYLARINI
GERÇEKLEŞTIRDIK
Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
iş birliği ile bölgesel düzeyde genç kan
bağışçılarının kazanılması amacıyla 14 Bölge
Kan Merkezimizin 10 tanesinde planladığımız
Hedef 25 Çalıştaylarımızı her ilden
gönüllülerimizin katılımı ile gerçekleştirdik.
Kan bağışı kampanyalarının desteklenmesi
ve yaygınlaştırılması, kan bağışçılarına
ulaşılması yolunda önem arz eden Hedef
25 Çalıştayları sayesinde üniversite
teşkilatlarımızda bulunan gönüllülerimiz ve
kan bağışı merkezi personelleri ile birlikte kan
bağışçısı kazanımının arttırılması için çeşitli
organizasyonlar düzenledik.

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE

ACTIVITY REPORT

WE MADE THE
TARGET 25
WORKSHOPS

WE ESTABLISHED OUR
BLACK SEA DISASTER
TRAINING CAMP

In cooperation with the Turkish Red Crescent
General Directorate of Blood Services, we
have realized our Target 25 Workshops in 10
of our 14 Regional Blood Centers, with the
participation of our volunteers, to win young
blood donors at the regional level.
Due to Target 25 Workshops, which are
important for supporting and popularizing
blood donation campaigns and reaching blood
donors, we organized various organizations
to increase blood donor acquisition together
with our volunteers and blood donation
center staff.

As a result of the cooperation of Zonguldak
AFAD Provincial Directorate and Turkish
Red Crescent Zonguldak Branch, we
did our Western Black Sea Young Red
Crescent Disaster Training Camp with
the participation of 100 volunteers. In
the camp, which took place with the
participation of our volunteers from our
young Red Crescent Bartın, Karabük, Bolu
and Sakarya organizations, many trainings
such as first aid, health, Red Crescent-Red
Cross were made.
Zonguldak Governor Erdogan Bektas,
Zonguldak Mayor Omer Selim Alan, General
Secretary Huseyin Can, AFAD Provincial
Director and many guests attended our
Disaster Training Camp.
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ÇENGELLI İĞNE
PROJESI, SABIR VE
GAYRETIN MEYVESI

BIR SEVGI KORIDORU
“BENIM ODAM, BENIM
DÜNYAM”

Türk Kızılay Ankara Gençlik Merkezimizde
kurulan atölyelerle özel gereksinimleri
bulunan çocukların duyusal problemleri,
motor fonksiyonları, dikkat dağınıklıkları,
davranışsal ve akademik problemleri
gibi birçok spesifik alanın iyileştirilmesini
amaçlayan Çengelli İğne projesini hayata
geçirdik. Proje kapsamında üniversitelerin
Ergoterapi, Fizyoterapi, Dil ve Konuşma
Terapisi, PDR, Özel Eğitim ve Sosyal
Hizmet bölümlerinin son sınıf öğrencisi 20
gönüllümüzle özel gereksinimleri bulunan
mülteci çocuklara bir dizi eğitimler verdik.
Gönüllülerimiz arasında yer alan Arapça ve
Farsça tercümanlarla birlikte, ekibimize Türk
Kızılay Toplum Merkezi Koruma biriminden her
hafta bir uzman da eşlik etti.

Genç Kızılay Ankara tarafından hayata
geçirilen “Benim Odam Benim Dünyam” projesi
ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin
Cerrahi Bölümünde bulunan ve 0-18 yaş arası
çocukların tedavi sonrasında kaldığı odayı,
fiziksel değişiklikten geçirerek çocuk algısına
uygun hale getirdik.

6 Nisan – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında
gerçekleşen projemiz, özel gereksinimi
bulunan mülteci çocukların özel eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal hayata
kazandırılması, etkileşimlerinin artırılması;
çocukların ailelerine yönelik bakım
eğitimlerinin verilmesi ve projede görev
alan gönüllülerimizin mesleki deneyim
kazanmalarını amaçladı.
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Türk Kızılay Toplum Merkezi destekleri ile
yürütülen proje kapsamında düzenlenen
odanın duvarlarında, yer zemininde; oda
içerisinde ki perde, gece lambası gibi
eşyalarda değişiklikler yapıldı. Türk Kızılay
Toplum Merkezi’ne bağlı sosyal hizmet
uzmanları eşliğinde hastane yönetimi,
doktorlar, hasta ve hasta yakınlarının
görüşleri de dikkate alınarak çıkartılan plan
çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.
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SAFETY PIN
PROJECT, FRUIT
OF PATIENCE AND
ENDEAVOUR!

We implemented the Safety Pin project
aiming to improve many specific areas such
as sensory problems, motor functions,
attention deficits, behavioural and academic
problems of children requiring specific care
in the workshops established in Turkish Red
Crescent Ankara Youth Centre. Within the
scope of the project, we provided a series of
trainings for refugee children requiring special
care by our 20 volunteers who are senior
students at the Ergotherapy, Physiotherapy,
Speech and Language Therapy, Psychological
Counselling and Guidance, Special Education
and Social Service departments of the
universities. In addition to Arabic and Persian
translators among the volunteers, a specialist
from Turkish Red Crescent Society Centre
Protection Unit accompanied our team.
Our project implemented in between 6
April 2019 and 25 May 2019 aimed to satisfy
special education needs of the refugee
children requiring special care; make them
integrated with the social life, increase their
interactions, provide care trainings intended
for the families of the children and provide
the volunteers taking part in the project with
vocational experience.

A LOVE
CORRIDOR,
“MY ROOM, MY
WORLD”

The “My Life, My Room” project implemented
by the Turkish Red Crescent Youth Ankara,
we physically transformed the rooms where
children of 0-18 years of age treated in
Neurological Surgery Department of Ankara
Training and Research Hospital stayed
following their operation and made these
rooms compatible with the perception of
children.
Within the scope of the project conducted
by support of Turkish Red Crescent Society
Centre, the walls, floors, curtains, night
lamps etc. of the rooms were changed. This
activity was carried out within the frame of
the plan designed by receiving opinion of the
hospital administration, physicians, patients
and patient relatives in company with the
social service specialists of Turkish Red
Crescent Society Centre.
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ERCIYES 2019
TATBIKATINA
KATILDIK
Gönüllülerimizle 23 Mayıs 2019 tarihinde
icra edilen “Erciyes 2019” tatbikatının 6
Mayıs’ta başlayan hazırlık aşamalarında,
gerçekleştirilen 15 tatbikata katılarak alanda
yer alan askerlerimize destek olmanın
gururunu yaşadık.
Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından
gerçekleştirilen tatbikatta 33 ülkeden asker
ve temsilci yer aldı. Yabancı uyruklu askerlerle
birlikte yapılan tatbikatlarda ordumuzun
manevra kabiliyeti göğsümüzü kabarttı.
Farklı türden askeri araç ve değişik çapta
silahın kullanıldığı; hava indirme ve komando
operasyonlarının damga vurduğu tatbikatta,
olası bir askeri operasyonda gereken ilk
yardımların provalarını yapma fırsatı bulduk.

OIC RED ULUSAL
DERNEKLER İŞ
BIRLIĞI AĞI KURULUŞ

ORGANIZASYONUNDAYDIK
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bölgesindeki
ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Derneklerinin “OIC
Red” adıyla kurdukları planladıkları yeni yardım
ağının kuruluş toplantısında sunumlarımızı
yaptık ve gönüllü destek sağladık.
Dört gün süren organizasyonun açılış
konuşmalarını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Uluslararası Kızılay Kızılhaç
Federasyonu Genel Sekreteri Elhadi As
Sy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkan
Yardımcısı GillesCarbonnier, Türk Kızılay
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Uluslararası
Hilal İslam Komitesi Başkanı Büyükelçi Ali
Buhedma, İİT Genel Sekreteri-Yusuf bin
Ahmed El-Useymin (Yousef bin Ahmad AlOthaimeen) ve İİT Genel Sekreter Yardımcısı
Büyükelçi HeshamYoussef yaptı.
Genç Kızılay Başkanı Emre Koç’un da bir
konuşma gerçekleştirdiği organizasyona 57
ülke ve gözlemci ülkelerin Kızılay-Kızılhaç
derneklerinin başkan ve üst düzey yönetici
katıldı. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte
gönüllülerimizle bölge ülke gençlik teşkilat
yetkilileriyle toplantı ve forumlar icra edildi.

122

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE

ACTIVITY REPORT

WE PARTICIPATE
DRILL 2019 IN
ERCIYES

During the preparation stages of the “Erciyes
2019” exercise, which was carried out with our
volunteers on 23 May 2019, started on May 6,
we took pride in supporting our soldiers in the
field by participating in 15 exercises.
Soldiers and representatives from 33 countries
took part in the drill organized by Kayseri 1st
commando brigade. Manoeuvre capabilities of
our army made us proud in the drills held with
foreign soldiers. In the drill in which different
types of military equipment and weapons
were used and airborne and commando
operations marked its mark, we had the
chance of rehearsing the first aids required to
be performed in a military operation.

WE ARE IN FOUNDATION
EVENT OF OIC RED
NATIONAL SOCIETIES
COOPERATION NETWORK

We gave a presentation in the foundation
meeting of the new assistance network
established by Red Crescent and Red Cross
Societies of the member countries of
Organization of Islamic Cooperation (OIC)
under the title of “OIC Red” and provided
volunteer support.
Inaugural speeches of the four-day
organization were given by President
Recep Tayyip Erdoğan, General Secretary
of International Federation of Red Cross
and Red Crescent Elhadi As Sy, Deputy
Chairman of International Red Cross
Committee Gilles Carbonnier, President of
Turkish Red Crescent Dr. Kerem Kınık, Head
of Islamic Committee of the International
Crescent Ambassador Ali Buhedma, General
Secretary of OIC Yousef bin Ahmad AlOthaimeen and Deputy Secretary of OCI
Ambassador Hesham Youssef.
Presidents and senior executives of Red
Cross and Red Crescent societies of 57
member states and observatory countries
attended the event where the President of
Turkish Red Crescent Youth Emre Koç gave
a speech. In the event organized in İstanbul,
meetings and forums were held with the
executives of national youth organizations
and volunteers.
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DÜNYA İNSANI
EYLEM FORUMUNA
KATILDIK

WE PARTICIPATE
IN WORLD
HUMANITARIAN
FORUM

We participated in World Humanitarian
Action Forum hosted by Turkish Red
Crescent in İstanbul on 15-16 October 2019
to improve the relations among the actors
operating in the field of humanitarian
assistance and enhance cooperation
facilities along with our volunteers.

İnsani yardım alanında faaliyet gösteren
aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş
birliği olanaklarını artırmak için Türk Kızılay
ev sahipliğinde ve 15-16 Ekim 2019 tarihinde
İstanbul düzenlenen Dünya İnsani Eylem
Forumu (World Humanitarian Action Forum)
organizasyonuna gönüllülerimizle katıldık.
Dünya İnsani Eylem Forumu, Türk Kızılay ve
İnsani Yardım Forumu (The Humanitarian
Forum) iş birliğinde Kızılay ve Kızılhaç Hareketi
Federasyonu, uluslararası ve ulusal sivil toplum
kuruluşları, devlet temsilcileri, özel sektör
ve uluslararası fon sağlayıcıların katılımları
ile düzenlendi. Finans, Yerelleşme, Çatışma
ve Direçlilik konu başlıkları çerçevesinde
oturumların gerçekleştiği forumda 20
gönüllümüzle aktif görev alarak, ihtiyaç
duyulan tüm alanlarda destek sağladık.

The World Humanitarian Action Forum was
organized by cooperation of Turkish Red
Crescent and the Humanitarian Forum and
participation International Federation of Red
Cross and Red Crescent, international and
national non-governmental organizations,
state representatives, private sector
and international funders. In the forum in
which the sessions were held under the
titles of Finance, Localization, Conflict and
Resilience, we took an active role with our
20 volunteers and provided assistance in any
area of need.
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37 ÜLKEDE
14.7 MILYON
İNSANIN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRDÜK

TÜRK KIZILAY’IN 4
KITADAKI KURBAN
FAALIYETLERINE
DESTEK VERDIK

Türk Kızılay Ramazan ayı boyunca 37
ülkede ve ülkemizdeki 400’ü aşkın
noktada 14.7 milyon insanın yüzünü
güldürürken, gönüllülerimiz de bu
iyilik hareketinde önemli rol üstlendi.

Türk halkının kurbanlarını 51
ülkede kesip, ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran Kızılay ekiplerine Genç
Kızılay Yönetim Kurulu üye ve
gönüllülerimizle destek verdik.

Afganistan’dan Somali’ye, Tanzanya’dan
Filistin’e 37 ülkedeki yardım faaliyetlerine
katılan Genç Kızılay Yönetim Kurulu ve
Gönüllülerimiz, Türkiye içerisinde ki 400’ü
aşkın noktada da görev aldı. Din, dil, renk,
ırk ve hiçbir ayrım gözetmeksizin sadece
insani hassasiyetlerle ihtiyaç sahiplerine Türk
halkının emanetlerini ulaştıran gönüllülerimiz,
Ramazan ayı boyunca dur durak bilmeden
gönülleriyle çalıştı.

Balkanlar, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Güney
Amerika’da ki kesim ve dağıtım noktalarında
hazır bulunan Genç Kızılay gönüllülerimizle,
Kurban Bayramı süresince kesim ve dağıtım
süreçlerinde sahada rol aldık.

Türkiye’nin dört bir köşesinde düzenlediğimiz
bağış kampanyalarıyla hayırsever
vatandaşlarımızdan aldıkları binlerce
gıda koli yardımını ihtiyaç sahiplerine
ulaştıran teşkilatımız, şehirlerin merkez ve
meydanlarında Kızılay faaliyetleri hakkında
bilgilendirme yaptı. On binlerce kişiye sıcak
yemek sağlayan ve iftar organizasyonu yapan
gönüllülerimiz, iftar sonrası vatandaşlara
lokma ikramlarında bulundu.
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Yüzlerce gönüllümüzün görev aldığı Türkiye
içerisinde ki dağıtımlarla birlikte Mozambik,
Filistin, Pakistan, Moldova, Kazakistan,
Tanzanya, Kenya, Somali, Makedonya,
Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Karadağ,
Bosna Hersek, Irak, KKTC, Sırbistan, Sudan,
Nijer, Fildişi Sahili, Lübnan, Moritanya ve
Filipinler olmak üzere 23 farklı ülkede kurban
kesim ve dağıtım organizasyonlarının tüm
aşamalarında yer aldık.
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WE PUT A SMILE
ON THE FACES
OF 14.7 MILLION
PEOPLE FROM 37
COUNTRIES

While Turkish Red Crescent made
14.7 million people smile in 37
countries and more than 400 points
in our country during the month of
Ramadan, our volunteers played
an important role in this kindness
movement.
Board of Directors of the Red Crescent
Youth and Volunteers who participated
in assistance operation in 37 countries
including Afghanistan, Somali, Tanzania and
Palestine took role in more than 400 spots
within the boundaries of Turkey. Volunteers
who delivered the assistance of Turkish
nation to those in need with humanitarian
awareness regardless of religion, language,
colour, race etc. worked through Ramadan
without ceasing. Our organization which
delivered thousands of food packs granted
by benefactor citizens within the scope of
donation campaigns organized throughout
Turkey informed people on the activities
of Turkish Red Crescent at the centrum
and squares of cities. The volunteers who
provided hot meals and organized fast
breaking dinners for tens of thousands of
people also offered desert to the citizens
following these fast breaking dinners.

WE SUPPORT
SACRIFICE
ACTIVITIES OF
TURKISH RED
CRESCENT IN 4
CONTINENTS

We supported the Turkish Red
Crescent teams sacrificing in 51
countries by donations of Turkish
people and delivering meat to
those in need along with the
Board Members of Turkish Red
Crescent Youth and volunteers.
We took part in sacrificing and distributing
processes throughout the Eid-Al-Adha
thanks to Turkish Red Crescent Youth
volunteers who were available in sacrificing
and distribution spots in the Balkans, Asia,
Africa, Middle East and Southern America.
In addition to meat distributions in Turkey
in which our hundreds of volunteers took
charge, we took part in entire sacrificing
and distribution organizations in 23 different
countries including Mozambique, Palestine,
Pakistan, Moldova, Kazakhstan, Tanzania,
Kenya, Somali, Macedonia, Bulgaria, Albania,
Kosovo, Montenegro, Bosnia & Herzegovina,
Iraq, TRNC, Serbia, Sudan, Niger, Ivory
Coast, Lebanon, Mauritania and Philippines.
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GENÇLIK KAMPLARI
ÇALIŞTAYI
SOLFERINO GENÇLIK
KAMPI’NA KATILDIK
IFRC’nin 100. Kuruluş yıl
dönümünde, birçok ülkenin gençlik
temsilcisi ile birlikte geleneksel
İtalya Solferino Gençlik Kampı’na
katıldık.
1859 yılında ki İtalyan, Fransız ve Avusturyalılar
arasında Solferino’da yaşanan savaşa tanıklık
eden, hiçbir ayrım gözetmeksizin yaralılara
yardım etmek için bölge halkını örgütleyen
ve yüzlerce insanın kurtulmasını sağlayan;
sonrasında yaptığı girişimlerle Kızılhaç’ın
kurulmasına öncülük eden İsviçreli Henry
Dunant’ın hatırasına saygı niteliğinde her
yıl gerçekleşen Solferino Gençlik Kampı ve
Meşale Yürüyüşü 17 – 23 Haziran tarihleri
arasında gerçekleşti.
Kamp süresince bölgesel ve alt bölgesel
gençlik ağı toplantı ve oturumlarına katıldık.
Çalıştaylarda IFRC’nin 2030 stratejisine ve
gençliğin hareketteki rolüne katkıda bulunduk.
130 ülkeden gelen gençlik temsilcilerine Türk
Kızılay Genç olarak çalışma ve planlarımız
hakkında sunumlar yaptık.

130

İstanbul Heybeliada, Ankara
Çamkoru ve Eskişehir Hasırca
Gençlik Kampları bulunan Türk
Kızılay, 2018 yılında yurtiçinden
ve yurtdışından 9 bin 200 genci
buluşturdu. Önemli bir misyonu
yerine getiren Gençlik Kamplarını
2019 sezonuna hazırlamak için
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü
tarafında bir çalıştay düzenlendi.
Gençlik kamplarında görev almış liderlerin,
psikologların katılımıyla Ankara’da
gerçekleştirilen çalıştayda yeni sezonda
hizmet kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek
için neler yapılabileceği masaya yatırıldı.
Üç gün süren çalıştayda eğitmenleri Kızılay
Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık ile Genel
Sekreterimiz Hüseyin Can yalnız bırakmadı.
Gençlerin Kızılay ile tanışmalarında, Kızılaycılık
kültürünü öğrenmelerinde kampların çok
önemli bir yeri olduğunu da ifade eden Kınık,
“Gençlik kamplarından faydalanan gençler
beraberinde sadece anılarını götürmüyor,
hayata bakış açılarını da şekillendiriyorlar.
Farklı toplumsal kesimleri buluşturan
kamplarımız, gençlerin ön yargılarını da kırıyor
bir şekilde. Bu nedenle kamplarımızı geleceğe
daha güçlü taşımak zorundayız.” dedi.
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WE PARTICIPATE
IN SOLFERINO
YOUTH CAMP

We participated in traditional Italy
Solferino Youth Camp on 100th
anniversary of IFRC along with
youth representatives of various
countries.
The Solferino Youth Camp and Torch March
held every year in memory of Swiss man
Henry Dunant, who witnessed the Battle
of Solferino between Italians, Frenchs
and Austrians in 1859, organized the local
population to aid the injured without any
discrimination and thus saved hundreds of
lives and led foundation of the Red Cross with
his efforts, was held on 17-23 June.
During the camp, we attended regional and
sub-regional youth network meetings and
sessions. In the workshops, we contributed
in 2030 strategy of IFRC and role of the youth
in the movement. As Turkish Red Crescent
Youth, we gave presentations on our activities
and plans to youth representatives coming
from 130 countries.

YOUTH CAMPS
WORKSHOP

Turkish Red Crescent which
has Youth Camps in İstanbul
Heybeliada, Ankara Çamkoru and
Eskişehir Hasırca brought 9,200
domestic and foreign students
together in 2019. A workshop
was organized by the Volunteer
Management Directorate to
prepare the Youth Camps fulfilling
a significant mission.
In the workshop organized in Ankara by
participation of leaders and psychologists
taking part in the youth camps, what to do
in the new season to improve and diversify
service quality. In this three-day workshop,
President of Turkish Red Crescent Dr. Kerem
Kınık and General Secretary Hüseyin Can
did not leave us alone. Indicating that youth
camps play a significant role in introduction
of youngsters to Turkish Red Crescent and
learn about its culture, Mr. Kınık added: ‘
’The youngsters benefitting from the youth
camps do not only bring their memories
with them; their perspectives are also
shaped. Our camps bringing different social
sections together make the youngsters
free of prejudices in a way. Therefore, we
have to bring our camps to the future in a
stronger fashion.’’
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GÖNÜLLÜ YÖNETIM
SISTEMIMIZIN
ODAK GRUP
ÇALIŞMALARINI
TAMAMLADIK
Türk Kızılay’ın yeni Gönüllülük Yönetim
Süreçlerinin oluşturulması, 2030 stratejileri
ile uyumlu olabilecek yeni gönüllülük alanları
ve politikasının belirlenmesi kapsamında
öncelikle kurum içi olmak üzere farklı STK,
üniversite ve toplumun çeşitli kesimlerinden
oluşan temsilcilerle odak grup çalışmaları
gerçekleştirdik.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü tarafından 2020
yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan
Gönüllü Yönetim Sistemi ile tüm gönüllü
faaliyetlerin koordine ve rapor süreçlerinin
sistemleştirilmesi amaçlanmaktadır. 5 Aralık
Dünya Gönüllüler Günü’nde lansmanı yapılacak
olan sistem, Türk Kızılay’ın tüm faaliyet
alanlarında ihtiyaç duyulan gönüllü desteğinin
sağlanması ve gönüllü faaliyetlerinin online
sistem üzerinden yönetilmesini kapsamaktadır.
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ŞENLENDIRME
PROJESI
Türk Kızılay 2030 Vizyon Belgesinde yer alan
Şenlendirme Projesi’nin ön çalışma ve pilot
uygulamalarına Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü
olarak destek verdik. Bölgesel ihtiyaçların
tespit edilerek, yerel uygulamalarla
desteklenmesi ve toplumsal fayda sağlaması
amaçlanan odak grup toplantıları ve
bölgesel çalıştaylar şeklinde gerçekleştirilen
çalışmaların tüm aşamalarında yer aldık.
Toplumsal Güçlendirme-Bölgesel
Şenlendirme Programı ile bölgenin atıl
potansiyelinin harekete geçirilmesi ve bölge
insanının bu ortak hedefe sosyal içerme
çalışmalarına katılımı teşvik edilerek, terör
mağduriyeti, coğrafi kısıtlar, bölgesel
gelişmişlikte yaşanan zorluklar, istihdam
imkânlarının yetersizliği ve beraberinde
getirdiği kırılganlıklar tahkim edilmeye
çalışılacaktır.
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CHEERING
PROJECT
As the Volunteer Management Directorate,
we supported preliminary studies and pilot
implementation of the Cheering Project
included in 2030 Vision Paper of Turkish Red
Crescent.
We took part in all stages of the focus group
meetings aiming to detect regional needs,
support them with local practises and
generate social benefit and studies organized
in the form of regional workshops.

WE COMPLETE FOCUS
GROUP STUDIES OF
OUR VOLUNTEER
MANAGEMENT
SYSTEM

We will try to vulnerabilities caused by
terrorism, geographical limitations, problems
experienced in regional development, lack of
means of employment and relevant problems
by activating vacant potential of the region
and encouraging participation of local
population in social inclusion effort thanks
to Social Strengthening – Regional Cheering
Programme.

We conducted focus group studies within
the organization as well as in cooperation
with different NGOs and representatives
coming from various sections of the
society to create new Volunteering
Management Processes of Turkish Red
Crescent and determine new volunteering
areas and policies that might be compatible
with 2030 strategies.
By the Volunteer Management System
planned to be commissioned in 2020 by
the Volunteer Management Directorate,
it is aimed to coordinate all volunteering
activities and systematize all reporting
processes. The system to be introduced
on the World Volunteers Day on 5th of
December covers providing the volunteer
support needed in areas of activity of
Turkish Red Crescent and manage the
volunteer activities through online system.
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MİLLİ MÜCADELE ZAMANINDA
KIZILAY KONULU PANEL
DÜZENLEDİK
Sivas Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla gönüllülerimizin desteğiyle “Milli
Mücadele Döneminde Kızılay Faaliyetleri” konulu paneli gerçekleştirdik.
Türk Kızılay Genel Müdür
Yardımcımız Ekrem Şahin, Kanal
D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses,
Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi
Zafer Şahin ve Milliyet Gazetesi
yazarı Abdullah Karakuş’un
konuşmacı olarak katıldığı
panelimiz, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Kültür Merkezinde
yapıldı.
Milli Mücadele Döneminde Kızılay
Faaliyetleri hakkında detaylı
sunum yapan Türk Kızılay Genel
Müdür Yardımcımız Ekrem
Şahin, Kızılay’ın Milli Mücadele
dönemlerindeki yaralı askerlere
müdahalelerinden sağlık
çalışmalarına, gıda desteklerinden
esir takas programlarına,
mültecilere yardımlardan
Anadolu’nun imarına kadar detaylı
bir anlatıda bulundu.
Türk Kızılay Sivas Şube
Başkanımız Mustafa Sarılar’ın
ev sahipliğinde gerçekleşen
programa Sivas Valisi Salih
Ayhan, Sivas Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas
Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan,
Sivas İl Jandarma Komutanı
İdris Tataroğlu, Cumhuriyet
Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ahmet Alim, Sivas İl
Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan
Tunç, Sivas Valiliği İl Meclis
Başkanı Hakan Akkaş ile çok
sayıda davetli, gönüllülerimiz ve
öğrenciler katıldı.
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WE ORGANIZED A PANEL ABOUT TURKISH
RED CRESCENT, IN DATE OF THE WAR OF THE
INDEPENDENCE
On the occasion of the 100th anniversary of the Sivas Congress, with the
support of our volunteers, we held a panel on “Red Crescent Activities
During the War of the Independence”.

Giving a detailed presentation on the
’Activities of Turkish Red Crescent in the War
of Independence, Deputy General Manager
of Turkish Red Crescent Ekrem Şahin told
details about treatment of wounded soldiers
by Turkish Red Crescent in the War of

Independence, its health-related operations,
food supports and captive exchanges,
refugee supports and public works of
Anatolia.
Governor of Sivah Salih Ayhan, Deputy Mayor
of Sivas Ahmet Duman, Sivas Provincial
Director of Security Kenan Aydoğan, Sivas
Provincial Gendarmerie Commander İdris
Tataroğlu, Vice Chancellor of Cumhuriyet
University Prof. Dr. Ahmet Alim, Sivas
Provincial Director of Youth and Sports,
Sivas Provincial Council Leader Hakan Akkaş
as well as lots of invitees, volunteers and
students attended the programme hosted
by Sivas Branch Director of Turkish Red
Crescent Mustafa Sarılar.
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ANKARA’DA AFET
VE ACIL DURUM
EĞITIMLERINE
KATILDIK
SPOR KULÜPLERINE
DESTEK VERDIK
Türkiye’nin farklı illerinde ki engelli ve bilim
takımlarıyla dezavantajlı bölgelere ait spor
kulüplerine malzeme, forma ve eşofman
takımı desteği sağladık.
Farklı branşlara ait okul takımı ve spor
kulüplerinin yıl içerisinde gerçekleştirdiği
müsabaka ve turnuvalarda kullanılmak üzere
sağladığımız desteklerle gençleri sportif
ve kültürel etkinlikler yapmalarına yardımcı
olmayı amaçladık.

Toplum Temelli Afet Yönetimi seferberliği
başlatan Kızılay’ın, afet ve acil durumlarda
profesyonel kadrolarının yanında görev
alacak gönüllülerinin beceri ve yetkinliklerini
arttırmak için düzenlediği eğitim çalışmalarına
katıldık.
Genç Kızılay Ankara teşkilatımıza mensup
25 gönüllümüz afet ve acil yardım gerektiren
durumlar hakkında teorik ve pratik eğitimler
verildiği program 4 gün sürdü. Afet Yönetimi
Direktörlüğü bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren uzman eğitmenler tarafından
sağlanan eğitimlerde olası afet ve acil durum
senaryoları çalışıldı.
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WE SUPPORT
SPORTS CLUBS

We provided sports materials, shirts
and sportswear to the sports clubs
of disadvantaged regions along with
handicapped and science teams in different
provinces of Turkey.
By these supports provided to be used in the
competitions and tournaments organized
for school teams and sport clubs in different
branches, we aimed to encourage the
youngsters to deal with sports and culture
activities.

WE PARTICIPATE
IN DISASTER AND
EMERGENCY
TRAININGS IN
ANKARA

We participated in training activities
organized by Turkish Red Crescent initiating
Society Based Disaster Management
campaign to enhance skills and capabilities
of volunteers who will take role in disasters
and emergencies in addition to professional
staff. The programme by which our 25
volunteers who are members of Turkish
Red Crescent Youth Ankara organization
were provided with theoretical and applied
training on disasters and emergencies
lasted 4 days. In the trainings provided by
expert trainers maintaining their operations
within the body of the Directorate of
Disaster Management, possible disaster and
emergency scenarios were rehearsed.
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GÖNÜLLÜLERİMİZLE
“GÖNÜL BAĞI” KURUYORUZ

Tıp, hukuk, mühendislik, konservatuvar,
ilahiyat gibi çeşitli fakültelerden öğrenci
olan gönüllülerimiz, bulundukları illerde
köylerde çeşitli etkinlikler düzenledi.
Özellikle sosyal faaliyetler açısından
imkânların kısıtlı olduğu bölgelerde
öğrenciler için konser, hediye dağıtımı, yüz
boyama gibi farklı etkinlikler gerçekleştirdi.
Toplumsal ve kültürel değerleri yaşatmayı
amaçlayan gönüllülerimiz, yaşlı ve hasta
ziyaretinde de bulundu. Yaşlıların ev
işleriyle de ilgilenen gönüllüler, onların
sorun ve ihtiyaçlarını not ederek Kızılay’ın
ilgili birimlerine raporladı. Gönüllülerimiz,
hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yapıldığı
köylerde gündelik işlere yardımcı oldu.
Meyve sebzelerin toplanması, hayvanların
beslenme ve bakımlarının yapılması yanında
köy halkıyla da sohbet ederek tecrübe
istifadesinde bulundu.
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WE ARE BUILDING A “LOVE BOND” WITH OUR
VOLUNTEERS
Our volunteers, who are students from
various faculties such as medicine, law,
engineering, conservatory, and theology,
organized various activities in the villages
in the provinces where they are located.
Especially in regions where social activities
are limited, different activities such as
concerts, gift distribution and face painting
were organized for students. Our volunteers,
who aim to keep social and cultural values
alive, also visited the elderly and patients.
Volunteers, who also dealt with household
chores of the elderly, noted their problems
and needs and reported them to the relevant
units of the Red Crescent. Our volunteers
helped with the daily work in the villages
where livestock and agricultural activities
were carried out. In addition to collecting
fruits and vegetables, feeding and caring
for the animals, he also made use of the
experience by chatting with the villagers.
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ÇİFTÇİLERİMİZLE
BİRLİKTE HEM
ÇALIŞTIK HEM
ÖĞRENDİK

GENÇLIK
MERKEZIMIZDE
PATILER VE GAGALAR
ATÖLYESI AÇILDI

Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ülke
genelinde gönüllülerimizle birlikte çiftçilerimizi
ziyaret ederek, çalışmalarına destek verdik.
Sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en
önemli gündem maddelerinden biri haline
gelmesi gereken tarım ve hayvancılıkta
farkındalık oluşturmak adına gönüllülerimizle
tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy halkının
yanında olduk.

Genç Kızılay Ankara gönüllülerimiz, Gençlik
Merkezimizde patiler ve gagalar yemlik
atölyesi açtı.
Sekiz örnek tasarım ve gönüllülerimizin
hayal gücüyle sokak hayvanları için
geliştirilen proje kapsamında geri dönüşüm
malzemelerinden yemlikler ve suluklar yapıldı.
Sevgi aparatından, kuş yemliklerine her şeyin
en ince detayıyla düşünülerek pilot bölgede
uygulamaya başlayan atölye, aylık olarak
devam etti.
“Patiler ve Gagalar” etkinliği ile atık
malzemeleri yeniden düzenleyerek mama
kapları haline getiren, kuşlar için ise yemlikler
hazırlayan Genç Kızılay Ankara gönüllülerimiz,
sokak hayvanları ile iç içe yaşayan insanlara
sorumluklarını hatırlatmış oldu.
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WE WORKED
AND LEARNED
WITH OUR
FARMERS

PAWS & BEAKS
ATELIER OPENED IN
OUR YOUTH CENTRE

Our Red Crescent Youth Ankara volunteers
opened paws and beaks feeding workshop in
our Youth Centre.

On the occasion of the World Farmers Day,
we visited our farmers with our volunteers
across the country and supported their work.
We have been with the village people dealing
with agriculture and animal husbandry with
our volunteers in order to raise awareness
in agriculture and animal husbandry, which
should become one of the most important
agenda items not only in our country but also
in the whole world.

Feeding racks and water bowls were built
of recycling materials within the scope of
the project developed for street animals
by eight sample designs and inspiration of
volunteers. The workshop commissioned
to be implemented in the pilot area
by considering in depth from the love
apparatus to bird racks.
Red Crescent Youth Ankara volunteers who
re-arranged waste materials and turned
them to food containers and designed
feeding racks by the paws and beaks activity
reminded people living together with street
animals their responsibilities.
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KITAP TOPLAMA

KAN BAĞIŞI
KAMPANYALARINA
DESTEK

Ankara’nın muhtelif noktalarında bulunan
Türk Kızılay Kıyafet Kumbaralarına bırakılan
kitaplar başta olmak üzere kurumumuza
gelen kıyafetler ve tüm kitapları Etimesgut
yerleşkemizde tasnif ederek ihtiyaç sahibi
okullara ulaşmasını sağladık.
Genç Kızılay Ankara gönüllülerimiz tarafından
farklı dönemlerde yapılan tasnifler
neticesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızı kitapla
buluşturduk.

Ülke genelindeki Genç Kızılay Teşkilatlarımız,
şehirlerin meydanları ve üniversite
kampüslerinde Kan ve Kök Hücre bağışı
hakkında bilgilendirmeler yaparak, halk
nezdinde duyarlılığın artmasına yardımcı oldu.
Türk Kızılay tarafından Türkiye’nin 7
bölgesinde yıl boyu devam eden Kan ve Kök
Hücre Bağışına destek veren Teşkilatlarımız
hem kan bağışında bulundu hem de yüzlerce
ünite kan bağışlanmasını sağladı. Türk
Kızılay Kan Toplama noktalarında da gönüllü
destek sağlayan Teşkilatlarımız, gün boyu
çeşitli aktiviteler ve farkındalık çalışmaları
gerçekleştirdi. Farklı üniversite kulüpleri
ve STK’lar ile de iş birliğinin gerçekleştirdiği
organizasyonlarda, bir gün hepimizin ihtiyaç
duyabileceği yaşam sıvımızın önemi bir kez
daha vurgulandı.
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COLLECTING
BOOKS

SUPPORTING
BLOOD DONATION
CAMPAIGN

Turkish Red Crescent Youth Organizations
provided information on Blood and Stem Cell
donation at the city squares and university
campuses and helped raising public
awareness.

We classified the books delivered to Cloth
Boxes of Turkish Red Crescent located in
certain quarters of Ankara in our Etimesgut
campus and delivered them to the schools in
need.
As a result of classification efforts organized
by the volunteers of Turkish Red Crescent
Youth Ankara volunteers, we provided books
for our children who needed them.

Our organizations supporting the Blood and
Stem Cell donation campaign maintained
by Turkish Red Crescent in 7 regions of
Turkey during the entire both donated
blood and also helped donation hundreds
of blood units. Our organizations providing
voluntary support at Blood Collection spots
of Turkish Red Crescent performed several
activities and awareness efforts during the
entire year. By organizations cooperated
with different university clubs and NGOs,
significance of our living liquid which
might be needed by anyone one day was
emphasized one more time.
147

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

VODAFONE
İSTANBUL
MARATONU’NDA
GÖNÜLLÜLERIMIZLE
BIRLIKTE KOŞTUK

TEKNOFEST

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu
olan İstanbul Maratonu’nun bu halk koşusu
ayağına katılarak, Asya’dan Avrupa’ya
gönüllülerimizle birlikte koştuk.
“İstanbul senin, durma koş.” sloganıyla
koşulan Vodafone İstanbul Maratonu, 15
Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası
ayağından start aldı. Genç Kızılay İstanbul il
ve ilçe Teşkilatlarımıza bağlı gönüllülerimizin
katılım gösterdiği organizasyonda dünyanın
farklı yerlerinden gelen yaklaşık 150 bin
sporseverle birlikte iyilik için Asya’dan
Avrupa’ya geçtik. Etabın bir kısmını birlikte
koştuğumuz Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’na Genç Kızılay İstanbul
çalışmalarımız hakkında bilgilendirmelerde
bulunduk.

Uzay Havacılık ve Teknoloji festivali olan
Teknofest’e gönüllülerimizle katılım sağladık.
İstanbul Atatürk Havaalanı’nda
gerçekleştirilen festivalde afet malzemeleri
ve araçlarımızın tanıtımlarını yaparak,
ziyaretçilere Akran Eğitimi (Kızılaycılık, afet,
ilkyardım) verdik. Kurulan stantta soruları
cevaplandırarak bilgilendirme yaptık.
Diğer stantlarda yer alan katılımcılarla fikir
alışverişinde bulunduk.
148

VOLUNTEER MANAGEMENT DIRECTORATE

ACTIVITY REPORT

WE RUN WITH
OUR VOLUNTEERS
IN VODAFONE
İSTANBUL
MARATHON

We participated in public run stage of İstanbul
Marathon which is the only intercontinental
marathon of the world and run from Asia to
Europe with volunteers.
Run with the motto of “İstanbul is yours, don’t
stop and run”, Vodafone İstanbul Marathon
began at Anatolian Side of 15 July Martyrs’
Bridge. We moved from Asia to Europe
along with 150,000 sports fan coming from
different parts of the globe in the organization
participated by the volunteers who are
members of İstanbul Province and District
organizations of Turkish Red Crescent Youth.
We informed Minister of Youth and Sport
Mehmet Muharrem Kasapoğlu with whom we
ran a certain part of the route together on our
activities in İstanbul.

TECHNOLOGY
FEST

We participated in Technology Fest which is
a Space, Aviation and Technology Festival
along with volunteers.
In the festival organized at İstanbul Atatürk
Airport, we introduced our disaster
materials and instruments and provided
Peer training (Red Crescent volunteering,
disaster, first aid) for the visitors. We
answered the questions in our booth and
provided information. We exchanges
opinions with the participants who were
responsible for other booths.
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15 TEMMUZ’DA
MEYDANLARDAYDIK
Gönüllülerimizle birlikte ülkemizin birliğini
ve bölünmez yapısını hedef alan hain darbe
teşebbüsünün üçüncü yılında ülke genelinde
gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü anma programlarında
meydanlardaydık.

BABALAR GÜNÜ’NDE
MADENCILERI
ZIYARET ETTIK

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere
mücadelenin sembol noktaları ile Türkiye’nin
dört bir yanındaki anma programlarına katılan
gönüllülerimiz, milyonlarca vatandaşla birlikte
hain darbe teşebbüsünün unutulmaması için
demokrasi saflarında yer aldı.

Gönüllülerimizle birlikte babalar gününde
ekmeğini yerin onlarca metre altından
çıkartan Garp Linyitleri Kömür İşletmeleri
madencilerini ziyaret ederek, bu özel günlerini
kutladık. 13 gönüllümüzle gerçekleştirdiğimiz
ziyarette, zorlu çalışma şartlarına rağmen
alın terinin kutsallığı ve ülkemiz madenlerinin
işlenmesi noktasında bizzat sahada çalışma
yaparak geçimini sağlayan madencilerimizle
çalışma sahasını gezerek, küçük bir hediye
takdim ettik.
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WE ARE ON THE
STREETS ON 15TH
OF JULY
WE VISIT
MINERS ON
FATHER’S DAY

Together with our volunteers, we were in the
squares during the 15 July Democracy and
National Unity Day commemoration programs
held throughout the country in the third year
of the treacherous coup attempt aimed at the
unity and indivisible structure of our country.
Especially in Istanbul and around Turkey’s our
volunteers who participated in the memorial
program symbol in the struggle, including
Ankara, democracy took place in the ranks of
millions of citizens to be forgotten along the
treacherous coup attempt.

Together with our volunteers, we celebrated
these special days by visiting Garp Lignite
Coal Enterprises miners who take their
bread tens of meters below the ground
on fathers day. During our visit with 13
volunteers, we visited the working area and
presented a small gift with our miners who
made a living by working in the field at the
point of the sanctity of the sweat and the
processing of our country’s mines despite
the difficult working conditions.

151

GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU
w w w. g o nu l l u o l . o r g. t r

ÖNEMLI GÜN VE
HAFTALARDA
SAHADAYDIK

30 AĞUSTOS ZAFER
BAYRAMI

Türkiye genelinde tüm il ve üniversite
teşkilatlarımızla önemli gün ve haftalar
ile birlikte özel günlerde de çeşitli etkinlik
faaliyetler yaptık. Yaşlılar gününde
huzurevlerini ziyaret ettik, Engelliler gününde
empati parkurları kurduk. Cumhuriyet
Bayram kortejlerine katılıp, 23 Nisan’da Çocuk
Festivalleri düzenledik. Ülke geneli binlerce
gönüllümüzle on binlerce kişiye ulaştık.

Türkiye genelinde düzenlenen anma
etkinlikleri, meşale yürüyüş ve kortejlerinde
yerimizi aldık.
Binlerce gönüllümüzle Büyük Taarruz’un
97. yıl dönümünde meydanlardaydık.
Gönüllülerimizle Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve
minnetle andık.
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WE ARE ON THE
STREETS FOR
SIGNIFICANT DAYS
AND WEEKS

By our provincial and university organizations
throughout Turkey, we organized certain
activities for significant days and weeks. We
visited the aged care facilities in the Days
of the Elderly and we established empathy
tracks on the day of persons with disabilities.
We participated in corteges on the Republic
Day and organized Children Fests on April
23. We reached to tens of thousands of
people thanks to our thousands of volunteers
throughout Turkey.

AUGUST 30
VICTORY DAY

We took part in commemorations, torch
marches and corteges organized in different
regions of Turkey.
We were in the squares on the 97th
anniversary of The The Battle Of Dumlupinar
with our thousands of volunteers. We
commemorated Gazi Mustafa Kemal Atatürk
and his heroic comrades with mercy and
gratitude with our volunteers.
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ANKARA SOSYAL
BILIMLER
ÜNIVERSITESI’NDE
İFTAR VERDIK

29 EKIM CUMHURIYET
BAYRAMI

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde 300
Türk ve uluslararası öğrenciye iftar verdik.
Gönüllülerimizin katılımıyla gerçekleşen iftar
programıyla Türk ve uluslararası öğrencilerin
kaynaşması ve gerçekleştirilecek gönüllü
faaliyetler için bağ kurulması amaçlandı.
Türk Kızılay faaliyetleri hakkında
bilgilendirmeler ve çeşitli etkinliklerin
düzenlendiği programa Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Ali Güneş, SKS Daire Başkanı Adem
Kılıç ve öğrenciler katıldı.

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından ilan edilen Cumhuriyetimizin 96.
yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yurt
genelinde gerçekleşen etkinliklere katıldık.
Gönüllülerimizle Edirne’den Şırnak’a, Kars’tan
Muğla’ya kadar tüm illerimizde gerçekleşen
kortejler, anma törenleri ve etkinliklere on
binlerce gönüllümüzle katılarak, bayram
coşkusunu hep birlikte yaşadık.
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WE HOST AN
IFTAR IN SOCIAL
SCIENCES
UNIVERSITY OF
ANKARA

OCTOBER 29
REPUBLIC DAY

We gave an iftar to 300 Turkish and
international students at Ankara Social
Sciences University. With the Ramadan
program held with the participation of our
volunteers, it was aimed to bring Turkish
and international students together and to
establish bonds for voluntary activities to be
carried out.
The fast breaking dinner in which Deputy
General Manager Alper Küçük, Volunteer
Management Director Nurdal Durmuş and
volunteers participated to represent Turkish
Red Crescent aimed to make Turkish and
foreign students friendly with each other
and establish a bond for the volunteering
activities to be carried out. Vice Chancellor
of Social Sciences University of Ankara Prof.
Dr. Ali Güneş and Head of Health, Culture and
Sports Department Adem Kılıç and students
participated in the event where information
on the activities of Turkish Red Crescent
was provided and certain activities were
organized.

Within the frame of 96th anniversary
celebrations of our Republic proclaimed
by the Grand National Assembly of Turkey
on 29 October 1923, we participated in the
activities organized throughout Turkey.
With our volunteers, we participated in
corteges, commemoration ceremonies and
events that took place in all our provinces
from Edirne to Şırnak, from Kars to Muğla,
and we had the joy of the festivals together
with tens of thousands of volunteers.
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GENÇ KIZILAY ÇOCUK
ÜNIVERSITESI
EĞITIMLERINI
GERÇEKLEŞTIRDI

ETIMESGUT
YERLEŞKEMIZDE
ZIYARETÇILERIMIZE
EŞLIK ETTIK

Gönüllülerimiz tarafından ilköğretim
öğrencilerine üniversiteyi tanıtmak, sevdirmek
ve üniversite kavramını yaşayarak öğrenme
fırsatı sunmak amacıyla hayata geçirilen
Genç Kızılay Çocuk Üniversitesi eğitimlerini
gerçekleştirdi.
Proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde
belirlenen okullarda, okul birinciliğine
sahip öğrenciler 4 gün boyunca projeye
dâhil üniversitelerin Tıp ve Mühendislik
fakülteleriyle kimya, biyoloji, moleküler
genetik, fizik bölümlerinde amfi ve uygulama
dersleri görüp, atölye çalışmalarına katıldı.
İzmir Kâtip Çelebi, Amasya, Cumhuriyet,
Bingöl ve İnönü Üniversitelerinde gerçekleşen
projeler sonunda öğrenciler kep giydi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde ki Genç Kızılay
il ve üniversite teşkilatları ile engelliler,
öğrenciler ve her yaş grubundan gönüllü
gruplarımıza Türk Kızılay Etimesgut
Yerleşkemizi gezdirerek, refakat ettik.
Yıl boyu süren ziyaretler boyunca yüzlerce
misafirimizi yerleşkemizde ağırlayarak başta
Afet Operasyon Merkezimiz olmak üzere, Türk
Kızılay Arşiv ve Çadır Atölyeleriyle, alandaki
diğer birimlerimiz hakkında bilgilendirmeler
yaptık.
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TURKISH RED
CRESCENT YOUTH
CHILD UNIVERSITY
COMPLETED
TRAINING

Young Red Crescent Children’s University,
which was established by our volunteers
in order to introduce the university to
elementary school students, to make them
love it, and to offer the opportunity to learn
the concept of the university by experiencing
it, carried out its trainings.
Within the scope of the project, the highest
ranked students from schools in different
provinces of Turkey had theoretical and
applied courses in faculties of Medicine and
Engineering and departments of chemistry,
biology, molecular genetics and physics of
the universities covered by the project. The
students wore cap and gown at the end of
the projects implemented in İzmir Katip
Çelebi, Amasya, Cumhuriyet, Bingöl and İnönü
Universities.

WE COMPANY
OUR VISITORS IN
OUR ETIMESGUT
CAMPUS

We showed the handicapped, students
and volunteers from any age group around
Etimesgut Campus of Turkish Red Crescent
and companied them along with provincial
and university organizations of Turkish Red
Crescent Youth.
During the visits continuing for the entire
year, we hosted hundreds of guests in our
campus and informed them on our Disaster
Operation Centre, Turkish Red Crescent
Archive and Tent Workshops and our other
departments in the area.
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CIZRE “GENÇLERIN
PROJESI” ŞENLIĞI
Türk Kızılay ve Hamilik Okulu arasında
imzalanan protokol kapsamında Şırnak
Cizre’de hayata geçirilen çalışmaların bir
parçası olan Gençlerin Projesi etkinliğini
hayata geçirdik.
Cizre’deki 30 okuldan 420 öğrencinin
katıldığı etkinlikte, öğrencilere daha önce
verilen ve uygulanmış 80 projenin ve süre
içerisinde yapılan çalışmaların tanıtımları
gerçekleştirildi. Ağaç dikiminden, köy okulu
boyamaya, hasta ziyaretinden, sokakları
temizlemeye kadar farklı etkinlikleri içeren
çalışmalarla Cizre’ye ve Cizreli gençlere katkı
sağlanması amaçlandı.
Kızılay gönüllüsü 420 lise öğrencisi tarafından
Cizre için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk
projelerinin tanıtım ve ödül töreni olan
“Gençlerin Projeleri” şenliği tüm liselerin proje
ekiplerinin projelerini anlatmasının ardından
öğrenciler projeleri tamamlamayı Kızılay
yetkilileri ile halay çekerek kutladı.
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6. KOCATEPE
GENÇLIK FUARI’NA
DAMGA VURDUK
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik
Merkezi (TDV KAGEM) tarafından 2-5 Mayıs
tarihlerinde “Kimlik, Şuur, İstikamet” temasıyla
bu yıl 6. kez düzenlenen Kocatepe Gençlik
Fuarı’nda Genç Kızılay olarak biz de yer aldık.
Fuar boyunca standımızda sevgi bohçası ve
ramazan gıda paketi tanıtımlarının yanında,
fuar katılımcılarıyla kan ve kök hücre bağışına
ilişkin bilgilendirici dokümanlarımızı paylaştık.
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WE MAKE OUR MARK
IN 6TH KOCATEPE
YOUTH FAIR

CIZRE “PROJECT
OF THE YOUTH”
FEST

Red Crescent Youth participated in 6th
Kocatepe Youth Fair organized by Turkish
Religious Foundation Women, Family and
Youth Centre (TDV KAGEM) on 2-5 May under
the theme of ‘’Identity, Consciousness,
Direction’’. Throughout the fair, we shared
informative documents on blood and stem
cell donation with the participants of the fair
in addition to affection pack and Ramadan
food pack introductions.

We implemented the Project of the
Youngsters activity which was a part of
activities carried out in Cizre, Şırnak within
the scope of the protocol signed between
Turkish Red Crescent and Hamilik School.
In the activity in which 420 students from 30
schools in Cizre, 80 projects delivered to the
students and implemented in the past were
introduced. It was aimed to contribute in
Cizre and youngsters of Cizre with different
activities including tree planting, painting
schools, visiting patients and cleaning the
streets.
After the “Project of the Youngsters” festivity
which was the introduction and awarding
ceremony of the social responsibility
projects implemented for Cizre by 420 high
school volunteers of Turkish Red Crescent,
the students celebrated completion of
the project by dancing with the officers of
Turkish Red Crescent.
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YAYINLAR

PUBLICATIONS

2019 Mart ayında Kızılay İyilik Ajandamı
hazırlayıp Kızılay Çocuk Festivali’nde
Türkiye’nin farklı bölgelerinden çocuklara
dağıttık. 15 bin adet bastırılan Kızılay
İyilik Ajandam ile çocuklara iyiliği kendi
penceremizden anlattık.
Tematik Kamp çerçevesinde gerçekleştiğimiz
Heybeliada Yazarlık Kampı’nda üretilen
yazıları MEB iş birliği ile kitaplaştırdık. Basılan
kitapları kampa katılan öğrencilerin okullarına
gönderdik.

In March 2019, we issued the Kindness Agenda
of Turkish Red Crescent and distributed it to
children throughout Turkey within the scope
of Children Fest of Turkish Red Crescent.
We told kindness from our perspective to
the children with 15,000 copies of Kindness
Agenda of Turkish Red Crescent.
We published the writings generated in the
Heybeliade Authorship Camp organized within
the scope of Thematic Camps by cooperation
with Ministry of National Education. We
distributed the published books to the
schools of the students attending the camp.
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İstanbul, Heybeliada
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Ankara, Çamkoru

Science High
School Students
Camp
FEMALE

Red Crescent
Youth Ankara
Camp

11-12
years of age
FEMALE

Hatay, Arsuz

Aydın, Efeler

Osmaniye, Aslantaş
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13-14
years of age
FEMALE

12-14
years of age
MALE
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7 GÜNLÜK
DEVRELER HALINDE
GERÇEKLEŞTIRILEN
KAMPLARIMIZ:

OUR CAMPS
ORGANIZED
IN TERMS OF 7
DAYS:

⦁ Heybeliada, İSTANBUL: 12 devre

⦁ Heybeliada, İSTANBUL: 12 terms

⦁ Çamkoru, ANKARA: 5 devre

⦁ Çamkoru, ANKARA: 5 terms

⦁ Kuşadası, AYDIN 2 devre

⦁ Kuşadası, AYDIN 2 terms (thematic term)

⦁ Arsuz, HATAY: 2 devre

⦁ Aslantaş, OSMANİYE: 1 term

(8 Tematik Devre - 4 Genel Devre)
(2 Tematik Devre - 3 Genel Devre)
(Tematik Devre)
(Genel Devre)

⦁ Aslantaş, OSMANİYE: 1 devre

(Tematik Devre) olarak hizmete açılmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan protokol
çerçevesinde Çamkoru, Kuşadası, Hatay ve
Osmaniye Gençlik Kamplarının idari masraﬂarı
Bakanlık tarafından karşılanmıştır.)
Kamplarımızda Görev Alan Lider Eğitmen
Sayısı : 140
Kamplarımızda Görev Alan Lider Eğitmen
Sayısı: 32
Türkiye’nin 81 ilinden ve 47 ülkeden gelip
kamplarımızdan faydalanan toplam öğrenci
sayısı : 9600
2019 Yılı Gençlik Kampları Anket Sonuçları
Gelecek yıllarda da Kızılay Gençlik Kamplarına
katılmak ister misin? % 95 Evet
Kızılay Gençlik Kamplarını arkadaşlarına
tavsiye eder misin? % 96 Evet
Kamptan genel olarak memnun kaldın mı?
5 üzerinden 4.45

(8 Thematic terms - 4 general terms)
(2 thematic terms - 3 general terms)
Arsuz, HATAY: 2 terms (general term)
(thematic term).

Within the frame of the protocol executed
with the Ministry of Youth and Sports,
administrative costs of Youth Camps in
Çamkoru, Kuşadası, Hatay and Osmaniye
were covered by the Ministry.
Number of Leader Trainers taking part in our
Camps: 140
Number of Leader Trainers taking part in our
Camps: 32
Number of students coming from 81
provinces of Turkey and 47 countries and
benefitting from our
camps: 9600
Survey Results of 2019 Youth Camps
Would you like to attend Youth Camps of
Turkish Red Crescent in the future? 95%
Affirmative
Do you recommend Youth Camps of
Turkish Red Crescent to your friends? 96%
Affirmative
Are you generally satisfied with the camp?
4.45 out of 5
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BRANŞ
ETKINLIKLERI

GEZI
PROGRAMLARI

Kamplarımızda İletişim ve Takım Çalışması,
Görsel Sanatlar, Müzik, Halk Oyunları,
Spor ana branşlarında eğlenceli aktiviteler
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul: Ayasofya, Topkapı Sarayı, Yerebatan
Sarnıcı, Tarihi Yarımada, 1453 Panorama Müzesi,
Vapur Turu, Heybeliada Gezisi, Boğaz Turu
Ankara: Anıtkabir, Beştepe Millet Camii, 15
Temmuz Şehitler Anıtı, Türk Kızılay Etimesgut
Yerleşkesi, Oyuncak Müzesi, Ali Semerkandi
Müzesi, Canlı Hayvan Müzesi, Terazi Müzesi,
Çamlıdere Kültür Evi Müzesi
Osmaniye: Gaziantep Şehir Gezisi, Gaziantep
Kalesi, Hayvanat Bahçesi, Bakırcılar Çarşısı,
Zeugma Müzesi
Kuşadası: Davutlar Milli Parkı, Tekne Turu
Hatay: Arkeoloji Müzesi, Habibi Neccar Cami,
Kapalı Çarşı, St. Pierre Kilisesi
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BRANCH
ACTIVITIES

TRAVEL
PROGRAMMES

Fun activities were performed at our camps
in the main branches of Communication and
Teamwork, Visual Arts, Music, Folk Dances
and Sports.

İstanbul: Hagia Sophia, Topkapı Palace,
Basilica Cistern, Historical Peninsula, 1453
Panorama Museum, Ferry Tour, Heybeliada
Tour, Bosporus Tour
Ankara: Anıtkabir, Beştepe Nation’s
Mosque, 15 July Martyrs Statue, Turkish
Red Crescent’s Etimesgut Campus, Toys
Museum, Ali Semerkandi Museum, Live
Animal Museum, Scales Museum, Çamlıdere
Culture Centre Museum
Osmaniye: Gaziantep City Sightseeing
Tour, Gaziantep Castle, Zoo, Coppersmiths’
Bazaar, Zeugma Museum
Kuşadası: Davutlar National Park, Boat Trip
Hatay: Archaeology Museum, Habibi Neccar
Mosque, Grand Bazar, St. Pierre Church
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SPOR, DIŞ ALAN
ETKINLIKLERI

EĞITIM
ETKINLIKLERI

Macera Küpü, Mas Güreşi, Okçuluk, Mangala,
Langırt, Paintball, İnsan Langırtı, Bocce,
Futbol, Uçurtma, Satranç, Yüzme, Basketbol,
Oryantiring, Masa Tenisi, Voleybol gibi
etkinlikler ile kampçıların eğlenceli vakitler
geçirmeleri sağlanmıştır.

⦁ Kızılaycılık Eğitimi
⦁ Söyleşiler
⦁ Yazarlık Eğitimi
⦁ Yazılım ve Arduino Eğitimi
⦁ Tütün, Alkol Madde ve Teknoloji
⦁ Bağımlılığı Semineri
⦁ Temel Afet Eğitimi
⦁ İlk Yardım Eğitimi
⦁ Kan, Kök Hücre Eğitimi
⦁ Dersimiz Afet
Toplam 92 Eğitim Programı Gerçekleştirilmiştir.
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SPORTS AND
OUTDOOR
ACTIVITIES
It was ensured by activities such as Adventure
Cube, Table Wrestling, Archery, Mangala,
Table Football, Paintball, Live Table Football,
Bocce, Football, Kits, Chess, Swimming,
Basketball, Orienteering, Table Tennis, and
Volleyball that the campers had a great time.

TRAINING
ACTIVITIES
⦁ Red Crescent volunteering Training
⦁ Conversations
⦁ Authorship Training
⦁ Software and Arduino Training
⦁ Smoking, Alcohol, Drug and Technology
⦁ Addiction Seminar
⦁ Basic Disaster Training
⦁ First Aid Training
⦁ Blood and Stem Cell Training
⦁ Our lesson is Disaster
92 Training Programmes were realized in total.
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KAMP VIDEOLARIMIZ / OUR CAMP VIDEOS

2019 Kızılay Heybeliada Genç
Kızılay İstanbul Teşkilatı Kampı

2019 Turkish Red Crescent
International Youth Camp

2019 Heybeliada İstanbul
Organization Camp of Turkish
Red Crescent Youth

2019 Heybeliada Kızılay Gençlik
Tematik Yazılım Kampı

2019 Heybeliada Kızılay Gençlik
Tematik Yazarlık Kampı

2019 Heybeliada Thematic
Youth Software Camp of
Turkish Red Crescent

2019 Heybeliada Thematic
Youth Authorship Camp of
Turkish Red Crescent

2019 Osmaniye Tematik
Teknolojisiz Üretim Kampı

2019 Kızılay Heybeliada Gençlik
Kampı 17-18 Yaş Grubu

2019 Osmaniye Thematic
Production without Technology
Camp

2019 Heybeliada Youth Camp
of Turkish Red Crescent, 17-18
years of age

2019 Kızılay Heybeliada Gençlik
Kampı 15-16 Yaş Grubu

2019 Kızılay Hatay Arsuz
Uluçınar Gençlik Kampı 19-22
Yaş Erkek Grubu

2019 Heybeliada Youth Camp
of Turkish Red Crescent, 15-16
years of age
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2019 Hatay Arsuz Uluçınar
Youth Camp of Turkish Red
Crescent, 19-22 years of age,
male
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2019 Çamkoru Gençlik Kampı
1. Devre

2019 Kızılay Heybeliada Genç
Kızılay Kampı

2019 Çamkoru Youth Camp, 1st
Term

2019 Heybeliada Youth Camp of
Turkish Red Crescent

2019 Kızılay Heybeliada Gençlik
Kampı 15-16 Yaş Grubu

2019 Çamkoru Gençlik Kampı
2. Devre

2019 Heybeliada Youth Camp
of Turkish Red Crescent, 15-16
years of age

2019 Çamkoru Youth Camp, 2nd
Term

2019 Kızılay Çamkoru Gençlik
Kampı 13-14 Yaş Grubu

2019 Kuşadası Engelsiz Kamp
1. Devre

2019 Çamkoru Youth Camp of
Turkish Red Crescent, 13-14
years of age

2019 Kuşadası Camp without
Handicap, 1st Term

2019 Kuşadası Engelsiz Kamp
2. Devre

2019 Kızılay Çamkoru Gençlik
Kampı 12-14 Yaş Grubu

2019 Kuşadası Camp without
Handicap, 2nd Term

2019 Çamkoru Youth Camp of
Turkish Red Crescent, 12-14
years of age
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TEMATIK
KAMPLAR
Türk Kızılay, genel kampların yanı sıra bu yıl
tematik kamplar da düzenledi. Teknolojiden
uzak, katılımcıların kendi ürünlerini yetiştirdiği
“Teknolojisiz Üretim Kampı”, çocukların
yazılımla buluşmasını sağlayan “Robotik
Kodlama ve Arduino” çalışmaları yaptığı
“Yazılım Kampı”, Kızılay - Kızılhaç Hareketine
bağlı ülke gönüllülerinin katıldığı “Uluslararası
Gençlik Kampı”, çocukların şair ve yazarlarla
buluşarak atölyelerle yazarlık çalışmaları
yaptığı “Yazarlık Kampı” ve engelli bireylerin
tatil yapma olanağı bulduğu “Engelsiz Kamp”
bu yıl tematik kampların başında geldi.

THEMATIC
CAMPS
Turkish Red Crescent, in addition
to general camps, also organized
thematic camps this year. This
thematic camps include ‘’Production
without Technology Camp’’ in which
the participants grew their output
free of technology; ‘’Software
Camp’’ in which the children were
introduced with software and
studied on ‘’Robotic Coding and
Arduino’’; ‘’International Youth Camp’’
participated by the volunteers from
member states of International Red
Cross and Red Crescent Movement;
‘’Authorship Camp’’ in which the
children met with authors and poets
and dealt with authoring efforts
at the workshops and the ‘’Camp
without Handicap’’ in which the
handicapped person had the chance
of having a holiday.
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YAZARLIK
KAMPI
Türk Kızılay Gençlik Kamplarımız, 23
Haziran’da başlayan “Yazarlık Kampı”
ile kapılarını açtı.
Ülkemizin en değerli markalarından biri
olan Kızılayımızın Gençlik Kamplarına, tüm
şehirlerimizden yoğun başvuru gerçekleşti.
Türkiye’nin 41 şehrinde, Sosyal Bilimler
Liselerinde eğitim gören ve çeşitli dallarda
yazılı ürünler sunmuş gençlerin katıldığı
Yazarlık Kampımıza; Necdet SUBAŞI, A. Ali
URAL, Şule KÖKLÜ, Cengizhan ORAKÇI, Özcan
ÜNLÜ, Yıldız RAMAZANOĞLU, Nurullah GENÇ,
Güray SÜNGÜ, Hüseyin AKIN, Fahri TUNA,
Şeref AKBABA ve Mehmet ŞEKER gönüllü
olarak katkı sundu.
Gençlere hem kitaplarından hem yazım

serüvenlerinden bahseden yazarlarımız;
okumak, yazmak ve yaşamak üzerine
tecrübelerini genç kampçılarımızla paylaştı.
İstanbul Heybeliada Gençlik Kampımızda
tematik olarak uygulanan “Yazarlık Kampı”
ile başlayan Türk Kızılay Gençlik Kampımızda
gençlere hitaben konuşan Genel Müdürümüz
Dr. İbrahim ALTAN “Ülkemizin dört bir
yanından eser üretme gayreti içerisine
giren sizler, yarınlarımızı aydınlatacak
umudumuzsunuz. Şunu unutmayın ki
yazılı metinler asırlar geçse de kaybolmaz.
Değerini anlayacak birileri yüzlerce yıl sonra
bile ona ulaşır ve o çağın, o kişinin izleğine
ışık olursunuz. Bu yüzden sergilediğiniz bu
kıymetli çabanın sizden sonra bile karşılık
bulacağını unutmayın.” dedi.
Kamp devresi boyunca kitaplarından
tanıdıkları yazarlar ile birlikte olmanın sevincini
yaşayan öğrenciler, kendileri için hazırlanan
program çerçevesinde harika bir dönem
geçirdi. Yüzme, okçuluk, paintball, tırmanma
duvarı, macera küpü, takım oyunları ile
drama, el sanatları, müzik ve halk oyunları gibi
aktivitelerle eğlenirken Kızılaycılık, ilkyardım
ve afet bilinci gibi konularda da gençler
bilgilendirildi. İstanbul’un tarihi ve turistik
mekanlarına yapılan geziler ile devam eden
programda gerçek bir deneyim kazanan
öğrenciler, Türk Kızılay Gençliğinin kıymetli
üyeleri olarak aramıza katıldı.
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AUTHORSHIP
CAMP
Turkish Red Crescent Youth
Camps opened their doors with the
‘’Authorship Camp’’ beginning on
23rd of June.
Thousands of people applied to participate
in the Youth Camps of Turkish Red Crescent
which is one of the most valuable brands of
Turkey.
Necdet Subaşı, A. Ali Ural, Şule Köklü,
Cengizhan Orakçı, Özcan Ünlü, Yıldız
Ramazanoğlu, Nurullah Genç, Güray Süngü,
Hüseyin Akın, Fahri Tuna, Şeref Akbaba and
Mehmet Şeker voluntarily contributed in our
Authorship Camp in which young people
studying at Social Sciences High Schools in
41 provinces of Turkey and creating written
works in different genres.
The authors who told the youngsters about
their books and writing adventures shared
their experiences on reading, writing and
living with the young campers.
Addressing to the youngsters in the Turkish
Red Crescent Youth Camp inaugurated
with the ‘’Authorship Camp’’ thematically
implemented in our İstanbul Heybeliada
Youth Camp, General Manager Dr. İbrahim
Altan told the following: ‘’You, who try to
produce in different regions of Turkey are our
hope that illuminates our futures. Don’t forget

that written works do not disappear even if
centuries pass. One who will understand their
significance access to them even hundreds
of years later and you will become the light of
the path of era and that person. Therefore,
don’t forget that your valuable efforts will be
remembered even after you perish.’’
The students who felt joyful about coming
together with the authors known to them
by their books had a great period within the
frame of the programme prepared for them.
They enjoyed activities of swimming, archery,
paintball, climbing wall, adventure cube,
team games as well as drama, handcraft,
music and folk dances and their awareness
of Red Crescent volunteering, first aid and
disasters was raised. The students who had
a real experience within the programme
including tours to historical and touristic
sites of İstanbul participated in our society
as valuable members of the Turkish Red
Crescent Youth.
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ENGELSIZ
KAMP
Tematik Kamplar çerçevesinde
düzenlediğimiz ve Gençlik Spor
Bakanlığı ile yaptığımız protokol
kapsamında hayata geçirilen
Engelsiz Kampımızı gerçekleştirdik.
İki devre halinde Türkiye’nin çeşitli illerinden
316 engelli ve ailesini ağırladığımız kamp
boyunca misaﬁrlerimiz Türk Kızılay Gençlik
Kamplarımızın tüm imkânlarından faydalandı.
Gönüllerince eğlenen kampçılarımıza, yaş
ve engel durumlarına göre çeşitli etkinlikler
düzenlendi.
Kuşadası’ndaki Davutlar Efeler Gençlik
Kampı’nda gerçekleşen etkinliğimizin
ilk devresinde 176, ikinci devresinde
140 engelli ve ailesi katıldı. Türk Kızılay
personellerine ek olarak gönüllü psikolog,
ﬁzyoterapist ve etkinlik liderlerinin görev

aldığı organizasyonda görsel sanatlar, spor,
havuz ve deniz etkinlikleri, iletişim ve takım
çalışmalarının yanı sıra çocukların psikomotor
becerilerini geliştirecek etkinlikler, ritim
çalışmaları, psikososyal faaliyetler ve
ergenlikte yaşanan sorunlar üzerine aile
terapileri düzenlendi.
Engelsiz kampımızın veda gecesine, Genel
Sekreterimiz Hüseyin CAN ve TBMM Otizm ve
Down Sendromlu Engelliler Komisyon Başkanı
Antalya Milletvekili Kemal ÇELİK, Gönüllü
Yönetim Direktörü Nurdal DURMUŞ ve farklı
engel gruplarına ait dernek yöneticileriyle
vatandaşlar katıldı. Bu yıl otizm sendromlu
çocukların da dâhil edildiği kampımız, özel
misaﬁrlerimizin unutamayacağı bir anı olarak
tamamlandı.
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CAMP WITHOUT HANDICAP
We organized the Camp without Handicap within the frame of Thematic
Camps and within the scope of the protocol signed with the Ministry of
Youth and Sports.
During the camp in which we hosted 316
handicapped persons and their families
coming from different provinces of Turkey
in two terms, our guests took advantage all
of all facilities of our Turkish Red Crescent
Youth camps. Various activities were
organized for our campers who enjoyed their
times depending on their ages and handicap
status.
176 and 140 handicapped persons and their
families attended the first and second terms
of our activity carried out at Davutlar Efeler
Youth Camp in Kuşadası respectively. In the
activity in which volunteer psychologists,
physiotherapists and activity leaders took
part in addition to the employees of Turkish
Red Crescent, visual arts, sports, pool and
sea activities, communication and team

studies as well as activities to improve
psychomotor skills of the children, rhythm
activities, psychosocial activities and family
therapies on problems experienced in
puberty were organized.
General Secretary Hüseyin CAN, Chairman
of Turkish Parliament’s Handicapped with
Autism and Down Syndrome Commission
and Antalya MP Kemal ÇELİK, Volunteer
Relations Management Director Nurdal
DURMUŞ and executives of associations
intended for different handicap groups as
well as regular citizens attended the farewell
night of our camp without handicap. The
children with autism syndrome were included
in the camp this year and our special guests
completed is as an unforgettable memory.
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ULUSLARARASI
GENÇLIK KAMPI
Türk Kızılay’ın geleneksel
Uluslararası Gençlik Kampı’na bu
yıl Kızılhaç Kızılay Hareketine bağlı
47 ülkeden 85 genç katıldı. Better
Together (Birlikte Daha İyi) temasıyla
Türk Kızılay Heybeliada Kampı’na
katılan gençler, kendi ülkelerinin
renklerini Türkiye’ye taşıdı.
Uluslararası Gençlik Kampı’nda ayrıca
Uluslararası programlar, göç ve Kızılay
uluslararası operasyonlarıyla ilgili sunumlar
yapıldı. Bir hafta boyunca gençler eğitim,
kültürel geziler, eğlenceli etkinlikler,
söyleşiler, geleneksel sporlar, dış mekan
sporları, trekking gibi aktiviteler ile hem iyi
zaman geçirdiler hem de yeni arkadaşlar
edindiler. “Kızılay Kızılhaç Hareketinde
Gençliğin Katılımı ve Liderliği” konusunda
çalıştaylar gerçekleştirildi. Atölye
çalışmalarında gençler, farklı ülkelerin
belirli niteliklerini, koşullarını, sorunlarını
ve gençlik çalışmalarını karşılaştırıp, ﬁkir
ve düşüncelerini paylaşarak, çözüm ve
projeler geliştirdi. Öğrenciler, kampta göç

simülasyonu, takım oyunları, oryantiring,
doğa yürüyüşü, macera küpü, satranç,
mangala, tangram, okçuluk ve yüzme gibi
etkinliklerle keyiﬂi vakit geçirdi. Kampın son
günü ise her ülkenin katılımcısı kendi yerel
kıyafetlerini, yerel müziklerini, yiyeceklerini
ve içeceklerini gerçekleştirdikleri sunumlar
ile diğer katılımcılar ve Heybeliada halkıyla
paylaştı. Ayrıca İstanbul’un tarihi mekânlarını
ziyaret eden gençler, Boğaz turuyla şehrin
güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.
Dünya gençliğini ağırlayan Türk Kızılay
Heybeliada Gençlik Kampı, Türkiye’nin
tanıtımına da katkı sundu. Kampta bu
yıl; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan,
Bangladeş, Bahreyn, Benin, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Cezayir, Demokratik Kongo
Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Filistin,
Finlandiya, Gambiya, Güney Kore, Gine,
Hindistan, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan,
Kenya, Kırgızistan, Kongo, Kuveyt, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Nijerya,
Mısır, Mozambik, Pakistan, Polonya, Ruanda,
Rusya, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Suriye,
Tacikistan, Tanzanya, Türkmenistan, Uganda,
Ürdün, Yemen, Zimbabve’den gönüllüler yer aldı.
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INTERNATIONAL YOUTH CAMP
85 youngsters from 47 countries included in the International Red Cross
and Red Crescent Movement participated in the traditional International
Youth Camp of Turkish Red Crescent. The youngsters attending Heybeliada
Camp of Turkish Red Crescent with the theme of Better Together brought
their national colours to Turkey.
Presentations on international programmes,
immigration and international operations of
Turkish Red Crescent were also given in the
International Youth Camp. The youngster
both had a good time and made new friends
for a week thanks to training, cultural tours,
entertaining activities, conversations,
traditional sports, outdoor sports and
trekking. Workshops on “Participation and
Leadership of the Youth in International Red
Cross and Red Crescent Movement” were
organized. In the workshops, the youngster
compared certain specialties, conditions,
problems and youth activities of different
countries, exchanged their opinions and
developed solutions and projects. The
students enjoyed their times in the camp
by the activities of immigration solution,
orienting, team sports, trekking, adventure
cube, chess, mangala, tangram, archery
and swimming. On the last day of the camp,
participant of each country shared their
local clothing, music, food and beverage with

other participants and people of Heybeliada
by presentations. Moreover, the youngster
visited the historical sites of İstanbul and had
the chance of seeing the beauties of the city
closely by Bosporus tour.
Turkish Red Crescent Heybeliada Youth
Camp hosting the global youth also
contributed in promotion of Turkey.
Volunteers from Afghanistan, Albania,
Azerbaijan, Bangladesh, Bahrein, Benin,
Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Algeria,
Democratic Republic of Congo, Indonesia,
Morocco, Palesting, Finland, Gambia,
Republic of Kore, Guinea, India, Iran,
Cameroon, Qatar, Kazakhstan, Kenya,
Kirgizstan, Congo, Kuwait, Turkish Republic
of Northern Cyprus (TRNC), Nigeria, Egypt,
Mozambique, Pakistan, Poland, Ruanda,
Russia, Senegal, Sierra Leone, Sudan,
Syria, Tajikistan, Tanzania, Turkmenistan,
Uganda, Jordan, Yemen, and Zimbabwe
participated in the camp this year.
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TEKNOLOJISIZ
ÜRETIM KAMPI

GENÇ KIZILAY
KAMPLARI

Osmaniye Aslantaş’ta gerçekleştirilen
Teknolojisiz Üretim Kampında, gençler kamp
çevresindeki köylerde ekmek yapımı, tarım,
cami temizliği, hayvancılık, yaşlılarımızın ev
temizliği faaliyetlerinde köylülerimize yardımcı
oldular, yerel halkla sohbet edip köy hayatını
tecrübe ettiler.

Genç Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri, Üniversite
Kulüpleri, İstanbul ve Ankara il teşkilatlarının
katılımıyla devreler halinde Genç Kızılay
kampları gerçekleştirildi.
Katılımcılara Kızılaycılık, İlk Yardım, Kan ve
Kök Hücre eğitimleri ve oryantasyonları
gerçekleştirildi. Genç Kızılay Teşkilatı birim
sunumlarının yapıldığı kamplarda faaliyet
raporuna katkı sunacak istişare ve toplantılar
düzenlendi. Kamplara, Genç Kızılay Başkanı
Emre KOÇ, Genel Başkan Yardımcısı İsmail
Hakkı TURUNÇ, Genel Sekreter Hüseyin CAN
katılım sağladı. Genç Kızılay devrelerinde,
toplantı ve sunumların yanı sıra Prof. Dr.
Mikdat KADIOĞLU ve Hayati İNANÇ’ın
konuşmacı olduğu söyleşiler de düzenlendi.
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PRODUCTION
WITHOUT
TECHNOLOGY CAMP

TURKISH RED
CRESCENT
YOUTH CAMPS

In the Production without Technology Camp
organized in Osmaniye/Aslantaş, assisted
the peasants in baking bread, agriculture,
mosque cleaning, livestock, housework of the
old in the villages in the vicinity of the camp
and experienced the rural life by chatting with
the local population.

Turkish Red Crescent Youth camps were
organized by participation of the Board
Members of Turkish Red Crescent Youth,
University Organization, İstanbul and Ankara
provincial organizations in turn.
The participants were trained and oriented
on Red Crescent Volunteering, First Aid
and Blood and Stem Cell Donations.
Consultations and meetings contributing
in the activity report were organized in the
camps in which the Turkish Red Crescent
Youth Organization gave presentations on
administrative units. President of Turkish
Red Crescent Youth KOÇ, Vice President
İsmail Hakkı TURUNÇ, and General Secretary
Hüseyin CAN attended the camps. In Turkish
Red Crescent Youth terms, conversations
by Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU and Hayati
İNANÇ were also organized in addition to the
meetings and presentations.
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FEN LISELILER
KAMPI

ÜNIVERSITELILER
KAMPI

Türk Kızılay Çamkoru Kampı, 2019 yılı ilk
devresini Türkiye’nin 12 şehrinden gelen
Fen Liseli öğrencilerle açtı. Derneğimiz ile
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan protokol
kapsamında 01 - 07 Ağustos 2019 tarihlerinde
Ankara Çamkoru’da, pansiyonlu okullarda
öğrenim gören 54 kız öğrenci ile bu okullarda
görev yapan 16 pansiyondan sorumlu müdür
yardımcısı ve MEB idari personellerinin
katıldığı gençlik kampımız gerçekleşti.

Türk Kızılay Hatay Uluçınar Gençlik Kampımız,
ülkemizin dört bir yanından gelen üniversite
öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi.
Kızılaycılık, ilk yardım, halk oyunları, görsel
sanatlar ve çeşitli spor olanakları ve
aktiviteleri içeren kampımızda, gençler hem
tatil yaptılar hem de eğlenceli vakit geçirdiler.

Kamp süresince Kızılaycılık, ilk yardım,
drama, müzik, halk oyunları, görsel sanatlar,
zekâ oyunları, ebru, taş boyama, canlı
langırt, paintball, voleybol, basketbol, doğa
yürüyüşleri ve çeşitli sportif faaliyetler ile
eğitici seminerler yapıldı. Macera parkurunda
ki farklı outdoor alanları deneyimleyen
kampçılarımıza, şehir ve müze gezileri ile
kültürel farkındalık kazandırıldı.
Her biri alanında uzman liderler tarafından
organize edilen etkinlik istasyonlarının yanı
sıra kampçı öğretmenler için uluslararası
geçerliliği olan sertiﬁkalı Temel İlk Yardım
ve Afetlerden Korunma Bilinci eğitimi ile
Kamp psikoloğumuz tarafından Ruh Sağlığını
Koruma, Bağımlılıkla Mücadele ve Duygu
Yönetimi konulu konferanslar verildi.
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Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun
Kaymakamı İskender Yönden, Arsuz
Kaymakamı Musa Sarı, İskenderun Belediye
Başkanı Fatih Tosyaku, Kızılay Gönüllü
Yönetim Direktörü Nurdal Durmuş ve Türk
Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep
Sivri’nin ziyaretçi; Hayati İnanç ve Miktad
Kadıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı
ve gençlerle tecrübelerini paylaştığı hoş
sohbetlerle zenginleşen Hatay Uluçınar
Gençlik Kampımız, gençlerin hayata
bakışlarına büyük katkılar sundu.
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CAMP FOR SCIENCE
HIGH SCHOOL
STUDENTS

CAMP FOR
UNIVERSITY
STUDENT

Çamkoru Camp of Turkish Red Crescent
opened the first period of 2019 with Science
High School students coming from 12
provinces of Turkey. Within the scope of the
protocol signed between our society and
Ministry of National Education, Directorate
General of Secondary Education, we had a
youth camp by participation of 54 female
students studying at boarding schools and 16
deputy principals and administrative personnel
of Ministry of National Education in Ankara/
Çamkoru on 1-7 August 2019.
Throughout the camp, activities of Red
Crescent volunteering, first aid, drama,
music, folk dances, visual arts, intelligent
games, marbling, stone painting, table
football, paintball, volleyball, basketball,
tracking and other sports as well as educatory
seminars were organized. Our campers who
experienced different outdoor areas in the
adventure track were provided with cultural
awareness by city and museum tours.
In addition to activity stations each of
which were organized by expert leaders,
internationally recognized certificate training
on Basic First Aid and Disaster Prevention
Awareness training was provided and lectures
on Protecting Mental Health, Fight against
Addiction and Management of Emotions were
given by the psychologist of the camp.

Turkish Red Crescent Hatay Uluçınar Youth
Camp was organized by participation of
university students coming throughout
Turkey. In our camp containing Red
Crescent volunteering, first aid, folk dances,
visual arts, certain means and activities of
sports, the youngsters both had a holiday
and enjoyed their times.
Our Hatay Uluçınar Youth Camp participated
by Hatay MP Abdülkadir ÖZEL, Iskenderun
District Governor İskender YÖNDEN, Arsuz
District Governor Musa SARI, Mayor of
İskenderun Fatih TOSYALI, Turkish Red
Crescent Volunteer Management Director
Nurdal DURMUŞ and Turkish Red Crescent
İskenderun Branch Director Recep SİVRİ
as visitors and by Hayati İNANÇ ve Miktad
KADIOĞLU as speakers provided great
contributions to the life of the participating
young people.
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BASINDA
KAMPLARIMIZ

Toplam

İnternet Haberi
Online News

134

Yazılı Basın Haberi
Published News

36

TV Haberi
TV News

18
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SIVIL TOPLUM KURULUŞLARI KULLANIMLARI
USE BY NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
15 Temmuz Derneği 		(Heybeliada)
15 July Association
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü
Boğaziçi University Islamic Researches Club

(Heybeliada)

Sıraç Aile Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı 		(Heybeliada)
Sıraç Family, Education and Solidarity Foundation
Türkiye Gençlik Vakfı 		(Heybeliada/İstanbul)
Turkish Youth Foundation
Nazilli Engelliler Derneği 		(Kuşadası)
Nazilli Association of the Handicapped
Anadolu Otizm Federasyonu 		(Kuşadası)
Anatolian Autism Federation
İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği 		(Heybeliada)
Human and Civilisation Movement Association
Hacettepe Üniversitesi Martı Topluluğu 		(Çamkoru)
Hacettepe University Seagull Society
Hayrat Vakfı
(Heybeliada)
Charity Foundation Ankara Müftülüğü 			
Ankara Müftülüğü 		(Çamkoru)
Ankara Mufti Office

Kamplarımızda 14 Kurum – Kuruluş ile işbirliği gerçekleştirilmiştir.
We cooperated with 14 organizations in our camps
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ANKARA

Gençlik Merkezi
Ankara Youth Centre
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ANKARA GENÇLIK
MERKEZI

ANKARA YOUTH
CENTRE

TÜRK KIZILAY GENÇLIK MERKEZİ

TURKISH RED CRESCENT
YOUTH CENTRE

Türk Kızılay Gençlik Merkezi, Kızılay’ın temel ilke
ve amaçları doğrultusunda hareket eden, insani
faaliyetlerde sorumluluk bilincini kazanmış
ve tavrını iyilikten yana kullanan gençlerin
yetişmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Gençlerin, insani yardımdan sosyal sorumluluk
projelerine, kişisel gelişimlerinden toplumsal
dayanışmaya kadar birçok alanda deneyim
kazanmaları ve kendilerine hareket alanı
oluşturmak adına faaliyetler planlayan Gençlik
Merkezi, Kızılay Gençliğinin aidiyet hissettiği bir
konuma sahip olmayı hedef edinmiştir. Merkez,
Genç Kızılay teşkilat ve üyelerinin de buluşma
noktası olacaktır.

AMAÇ
Gençlerin serbest zamanlarını sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmek, gençleri eğitmek, bilgi ve
beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak,
gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak,
yönetmek, denetlemek, değerlendirmek,
geliştirmek; insan sevgisi, dayanışma,
yardımlaşma, şefkat duyguları aşılamak;
Kızılay’ın faaliyet alanları ve temel
ilkeleri çerçevesinde gönüllü kazanımı
sağlamak ve Kızılay sevgisi kazandırmaktır.
Bununla birlikte proje üretim ve atölyelerle
toplum yararına fayda sağlanması ve gençlerin
Kızılay çatısı altında konsolide edilmeleri de
amaçlanmaktadır.

Turkish Red Crescent Youth Centre
aims to grow young people who act in
line with the fundamental principles and
objectives of the Red Crescent, are aware
of sense of responsibility in humanitarian
activities and opts for kindness. The
Youth Centre which plans activities for the
youngsters to have experience in many
areas including humanitarian assistance,
social responsibility projects, personal
development and social solidarity and create
an elbow room for them aims to have a
place arousing a sense of belonging for the
Turkish Red Crescent Youth. The Centre will
be the gathering point of the organization
and members of the Turkish Red Crescent
Youth.
OBJECTIVE
The objective is to ensure spending leisure
time of the youngsters with social, cultural,
artistic and sports activities, train them, help
them to have knowledge and skills, plan and
schedule the youth activities, manage, audit,
assess and improve them; instil with the
feelings of humanity, solidarity, cooperation
and compassion; increase number of
volunteers within the frame of the areas of
activity of Turkish Red Crescent and its main
principles. It is also aimed to provide social
benefits by project designs and workshops
and consolidate the youth under the roof of
Turkish Red Crescent.
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KİMLER FAYDALANABİLİR
Türk Kızılay’ının ilke, deger ve amaçlarını
benimseyen, derneklere girmelerine
kanunlarca engel bulunmayan tüm gençler
faydalanabilir.
1. 19.10.2018 tarihinde faaliyete geçmiştir.
2. Hamamönü’ndeki merkez iki katlı ahşap ve
müstakil bir binadır.
3. 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
4. Giris kat söylesi, seminer, ofis ve toplantı
alanı olarak kullanılmakta; üst katta
ise derslikler, teras, çalısma odası ve
kütüphane bulunmaktadır.
5. Giris kat 70, üst kat 50 olmak üzere
toplam 120 kisi kapasitelidir.
6. Kütüphanemizde farklı türlerden 1750
adet kitap bulunmaktadır.
7. 2019 yılında 6000’den fazla gönüllü istifade
etmiştir.
8. Eğitimler, alanında uzman kişiler
tarafından tamamen gönüllülük esaslı
verilmektedir.
9. Mineralli su, çay, kahve, kek ve çeşitli
ikramlar ücretsiz olarak sunulmaktadır.
10. Genç Kızılay Ankara ve Ankara’daki
Genç Kızılay üniversite teskilatlarının
toplanma noktasıdır.
11. 11. 14:00 – 19:00 en aktif olunan saat
dilimleridir.
12. 12. Gençlik Merkezimizde bir yönetici
bir yetkili ve bir de destek personeli
çalısmaktadır.
13. 13. 8 farklı kurs, 20 seminer/söylesi, 15
atölye ve egitim ile çesitli proje çalısmaları
gerçekleştirilmiştir ve gerçeklesmeye
devam etmektedir.
10.
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POTENTIAL BENEFICIARIES
All young people who adopt principles, values
and objectives of Turkish Red Crescent
and legally allowed to be members of the
associations can benefit.
1. It was commissioned on 19/10/2018.
2. The centre in Hamamönü is a two-storey
wooden and detached building.
3. It renders service in between 9:00 and
21:00.
4. The ground floor is used for seminar,
offices and meeting area and higher floor
hosts classrooms, terrace, working room
and library.
5. It has a total capacity of 120 persons with
70 on ground floor and 50 on higher floor.
6. Our library hosts 1750 books in different
genres.
7. More than 6000 volunteers benefitted in
2019.
8. Trainings are provided by expert trainers
on volunteering basis.
9. Mineral water, tea, coffee, cake and other
things are offered for free.
10. It is the meeting point of Turkish Red
Crescent Youth Ankara and university
organization of Turkish Red Crescent
Youth in Ankara.
11. 14:00 – 19:00 is the most popular times of
occupancy.
12. Our Youth centre employs one executive
and one support employee.
13. 8 different courses, 20 seminars/
conversations, 15 workshops and
trainings and various projects have been
carried out.
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PROJELERIMIZ
Nar Çiçeği
Merkeze uzak ve imkânı kısıtlı okullara gidilerek
çocukların fiziki alanlarının iyilestirilmesi,
kırtasiye ihtiyaçlarının temin edilmesi ve
çocuklara yönelik çesitli etkinlikler yapılmasını
kapsamaktadır.

Çengelli İğne
Zihinsel ve bedensel engelli mülteci çocuklarla
8 hafta ve 130 saat boyunca Gençlik
Merkezimizde birebir ilgilenilmiş, ilgili branslarda
okuyan ögrenciler (Pdr, Psikoloji, Sosyal Hizmet
v.b.) tarafından çesitli egitim ve etkinlikler
organize edilmistir. Engelli çocukların aileleri de
kapsamlı egitimden geçirilmiştir.

Benim Odam Benim Dünyam
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin
Cerrahi bölümünde bulunan ve çocuk
hastaların ameliyat sonrası kısa/uzun dönem
konakladıkları çocuk odası, çocuk algısına
uygun hale getirilmistir. Gönüllüler tarafından
odada kalan çocuklara düzenli aralıklarla ziyaret
gerçekleştirilmekte ve etkinlikler organize
edilmektedir.
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OUR PROJECTS
Pomegranate Flower
It includes visiting rural and disadvantaged
schools and improving physical areas of the
children, providing their stationary needs and
performing certain activities for the children.

Safety Pin
We personally cared for intellectually and
physically disabled refugee children at our
Youth Centre for 8 weeks and 130 hours
and various trainings and activities were
organized by the students studying at different
departments (Psychological Counselling and
Guidance, Psychology, Social Services etc.).The
families of the disabled children also received
comprehensive trainings.

My Room, My World
The child rooms where the child patients
treated at Neurological Surgery Department
of Ankara Training and Research Hospital stay
for a short/long period of time were made
compatible with the perceptions of children.
The volunteers regularly visit the children
staying in these rooms and activities are
organized for them.
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KURSLAR (EĞITIMLER)

Kara Kalem
Kursu
Pencil
Drawing
Course

Patiler ve
Gagalar Yemlik
Atölyesi
Paws and Beaks
Feed Rack
Workshop
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Osmanlıca
Kursu
Ottoman
Turkish
Course

İngilizce
Kursu
English
Course

8 Mart
Kadınlar Günü
Atölyesi
March 8
International
Women’s Day
Workshop

Speaking
Club

Armağan
Pekkaya İle
Görüntü Atölyesi

Yüz Boyama
Teknikleri
Atölyesi

Visual
Workshop
with Armağan
Pekkaya

Face Painting
Techniques
Workshop

İşaret Dili
Kursu
Sign
Language
Course

İlk Yardım
Eğitimi
First Aid
Training

Hızlı Okuma
Kursu
Speed
Reading
Course

Hilal-i Ahmer
Söyleşileri
Conversations
on Ottoman Red
Crescent

Ruh Sağlığı
Atölyesi
Mental
Health
Workshop

Akran
Eğitimi
Peer
Training

Yazı
Atölyesi
Authoring
Workshop

Arapça
Kursu
Arabic
Course

YDS
Bilgilendirme
Semineri
YDS
Informative
Seminar

Finansal
Okur Yazarlık
Eğitimi
Financial
Literacy
Training

Çiçek ve
Kitap Ayracı
Atölyesi
Flower and
Bookmarker
Workshop

Proje
Hazırlama
Eğitimi
Project
Designing
Training
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COURSES (TRAININGS)

Bir İnsan
Olmak
Being a
Human

Bağımlılıkla
Mücadele
Fight against
Addiction

Akran Eğitimi
Ortaokul
Peer Training
(Secondary
School)

Sosyal
Teknoloji
Semineri
Social
Technology
Seminar

Comprehensive

Psikolojik
Sağlamlık
Atölyesi
Resilience
Workshop

YKS kursu
YKS Course

Senaryo
Yazarlığı
Atölyesi
Scriptwriting
Workshop

Gönüllülük
Volunteering

KPSS Ve
ALES
KPSS and
ALES

Çocuk
İstismarı
Child Abuse

Öfke
Kontrolü
Anger
Management

Kariyer
Günleri
Career Days

Takım Olma
ve Zaman
Yönetimi
Teaming Up
and Time
Management

Engellileri
Anlamak
Understanding
the Disabled

Anlayarak Hızlı
Okuma
Speed
Reading

Mini Organlar
Söyleşi
Mini Organs
Conversation

Yaşama
Sanatı Eğitimi
Art of Living
Training

Gençlik
Merkezi
İstatistikleri

Kayıtlı Gönüllü: 		

4600

Faaliyet - Etkinlik:

204

Faaliyetlerle Ulaşılan Kişi: 24.850
Eğitimlere Katılan Kişi:

2.268

Gönüllü Eğitmen: 		

389
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SÖYLEŞI VE
SEMINERLER
Yurt Dışı Fırsatları Söyleşi
Savaş ve Kadınlar
Kadın Beyni Erkek Beyni
Engelleri Hakları Semineri
Artık Kafaya Takmaya Son Söyleşi
Tecrübe Paylaşımı Söyleşi
Yüreklerde Bir İz Söyleşi
Sınava Hazır mısın?
Finansal Okur Yazarlık Eğitimi
Girişimcilik Ve Sosyal Başarı
Sağlıklı Beslenme Semineri
Hayata Vizörden Bakmak
15 Temmuz ve Şehit Serhat Önder Söyleşi

CONVERSATIONS
AND SEMINARS
Overseas Opportunities Conversation
War and Women
Female Brain vs. Male Brain
Disability Rights Seminar
Stop Minding Conversation
Experience Share Conversation
A Trace on Hearts Conversation
Are You Ready for the Exam?
Financial Literacy Training
Entrepreneurship and Social Success
Healthy Nutrition Seminar
Looking at the Life from the Visor
Conversation on 15th of July and
Martyr Serhat Önder
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2030 Stratejik hedeflerimizde de belirtildiği
gibi, Kızılay için en önemli değer çalışmalara gönüllü
katılımının en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Kızılay
2030 Stratejisi bağlamında tüm süreçlerinde gönüllü
katılımını sağlamış, gönüllülerinin aktif ve nitelikli
katkılarını verimli kullanabilen sistemler ile gönüllülüğü
bir müessese olarak da teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Bu hedef doğrultusunda 2019 yılı sonunda kurulan
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde
hem sistem hem ihtiyaç duyulacak gönüllü insan
kaynağımızı artırmak için çalışmaktayız.

Nurdal DURMUŞ
Gönüllü Yönetimi Direktörü

TÜRK KIZILAY’INDA
GÖNÜLLÜLÜK
ÇALIŞMALARI
VE GÖNÜLLÜ
MERKEZLERIMIZ
Türk Kızılay, tarihimizin her döneminde gönüllülerimizle
bir arada olmaya, Kızılaycılığın yedi temel ilkesi
çerçevesinde değerlerimizi insanların hayatlarına nakış
gibi işlemeye niyet etmiş; farklılıklara saygı duyan,
hoşgörülü ve paylaşımcı bir büyük bir kurum.
Bu bayrağın bugünkü taşıyıcıları olarak, Türk Kızılay
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinasyonunda
her yıl milyonlarca insanın hayatına gönüllülerimiz
aracılığıyla dokunuyor, farkındalık çalışmaları
yürütüyoruz. Kurumsal kültürümüzü gönüllülerimize
ve gençlerimize aktararak onları donanımlı, vicdanlı,
adaletli, birlik ve dayanışmanın önemini kavramış
yardımsever bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz.
2020 Yılı, ilk ayından itibaren deprem, çığ, mülteci
akını, küresel salgın gibi pek çok afet haberleriyle ülke
ve dünya gündemine girdi. Kızılay gönüllüleriyle birlikte
bizler de ülkemiz ve sınırları aşan afetlerin neden
olduğu insani yardım temelli operasyonlara destek
vermek için büyük çaba verdik ve sorumluluklarımız
ekseninde çalışmalara katıldık.

152 yıllık tarihimizin bizi getirdiği noktada şüphesiz
en temel hedefimiz, kurumun ihtiyaç duyduğu insan
kaynağını öncelikli olarak bize destek olan eğitimli
Kızılay gönüllülerinden karşılamaktır.
2021 yılının Şubat ayında Cizre’de gerçekleştirdiğimiz
toplu açılış töreniyle Gönüllü Merkezlerimiz de bu
hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların bir
meyvesi olarak yaygınlaşmaya başladı.
Hedefimiz olan 81 ilde Gönüllü merkezlerimizin
açılması için gerçekleştirilen çalışmalarla kısa
zamanda Türkiye genelinde on sekiz Gönüllü
Merkezine ulaştık.
Gönüllü Merkezlerimizde; gönüllülük kültürünü
geliştirmeyi, yeni gönüllü kazanımı sağlamayı ve bu
gönüllülerle yapılacak faaliyetlerin sayılarını artırarak
şubelerimizin koordinesinde afet ve insani yardım
başta olmak üzere Kızılay’ın ana faaliyet alanlarına
katkı sunacak gönüllü kapasitesini oluşturmayı
amaçlıyoruz.
Merkezlerimizde -özellikle gençlerimizin- toplumun
her kesiminden, her yaşta gönüllüyle buluşmasını,
yerelde dayanışma, iyilik, empati, birlik ve beraberlik,
sosyal sorumluluk gibi duygu ve davranışların
artmasına yönelik projeleri gerçekleştirmelerini
sağlıyoruz.
Gönüllü Merkezlerimiz içerisinde: Gönüllülük
Eğitimleri, Gönüllülük Atölyeleri, Gönüllülük Temelli
Sosyal Girişimcilik Projeleri ve Kızılay’ın sahadaki tüm
insani yardım operasyonlarına destek programlarını
uyguluyoruz. Tüm bu çalışmaların yanında
merkezlerimiz gönüllülerimize psikososyal destek
hizmeti de sağlıyor. Merkezlerimiz içerisindeki
tüm hizmetlerimizi gönüllülerimize ücretsiz olarak
sunuyoruz.
Bu hizmetleri ve merkezlerimizin
fiziki kapasitesini özetle;
• Kafeterya: Gönüllülerimizin boş zamanlarını
değerlendirebilecekleri, sohbet edip, zekâ oyunları

oynayabileceği bir sosyalleşme alanı olarak
tanımlayabiliriz.
• Psikolog Odası: Dönemsel olarak merkezimizde
gönüllülerimize psikologlar ile özellikle bölgesel
dinamikleri de analiz ederek psikososyal destek
hizmeti vermekteyiz.
• Bilişim odası: Ücretsiz internet, Bilgisayar, yazılım
ve temel bilgisayar eğitimleri, proje geliştirme ve zeka
setlerinden oluşmaktadır.
• Eğitim odası: Uzaktan eğitim yapacak altyapı ve akıllı
tahtaya da sahip alan ücretsiz eğitimlerin, söyleşilerin,
konferans ve panellerin gerçekleştirildiği sınıflardır.
• Kütüphane: Hikâye, roman, kişisel gelişim, bilim,
teknoloji, matematik, tarih, sanat, felsefe vb türlerde
kitapların ücretsiz olarak sunulduğu alanlardır.
• Çalışma salonu: Gönüllülerimizin proje, fikir, sanat
atölyeleri, el sanatları, sosyal çalışmalar, kurslar
düzenlediği ve sessiz odalarda ders çalışabildiği
alanlardan oluşmaktadır.
• Mutfak: Su, çay, kahve çeşitleri, Kızılay Maden Suyu
ve atıştırmalıklar gibi ikramlar ile gönüllülere hizmet
vermektedir.
Yine, 2020 yılı sonunda devreye aldığımız gonuluol.
org Kızılay Gönüllü Yönetim Sistemi dünyada
benzerlerinden kendini ayıran teknolojik yenilikler
içermesi açısından da bir ilk. Kızılay ailemizin
tüm birimlerinin tek bir sistem üzerinden tüm
gönüllü süreçlerini yönettiği (eğitimleri, hakları,
görevlendirmeleri, Gönüllü motivasyonu, raporlamaları,
bildirimleri vb) dijital sistem aynı zamanda bir sosyal
ağ olması açısından da önem taşıyor. Kısa zamanda
eğitimlerine başlanan ve 2 ay gibi kısa bir sürede
gonulluol.org üzerinden 200’den fazla görev, 100’e yakın
eğitim, bu görev ve eğitimlere katılan 5 binden fazla
gönüllümüz kullanıcı deneyimi yaşadı.
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü, 152 yıllık tarihini
gönüllülük üzerine inşa etmiş ve faaliyetlerini gönüllü
hizmet esasına uygun olarak sürdüren Türk Kızılay’ın
gönüllülük kapasitesinin gelişmesi için ulusal ve
uluslararası çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Gönüllü Yönetim Direktörlüğü, Genel Müdürlük ve
Şubelerimizle birlikte:
• Gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org
aracılığıyla gönüllü kapasitesinin, eğitimlerinin,
görevlendirmelerinin yapılmasını ve her yaştan
gönüllümüzün Kızılay’a değer katacak çalışmalar
yapmasını sağlar.
• Gönüllü ve Gençlik Merkezleriyle gönüllülerimizin
fiziki mekanlarımızda ücretsiz eğitimler almalarını,
proje, etkinlik yapmalarını, derslere ve kurslara
katılımlarını sağlar.
• Afetlerde gönüllü yönetimiyle afet insan kaynağı ve
kapasitenin artırılması için çalışmalar yürütür.
• Mahalle gönüllü takımları kurarak toplumda sosyal
yardımlaşma ve dayanışma bilincinin geliştirilmesine
katkı sağlar.

• Çevre, göç, mülteci, sağlık, eğitim, kan hizmetleri
konusunda yaptığı etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla
gençlerin ve gönüllülerin çeşitli alanlarda
farkındalıklarının artırılmasını destekler.
• Türk Kızılay Gençlik kamplarında her yıl binlerce
Kızılay gönüllüsü gencin yetişmesini, eğitimler
almasını sağlar.
• Kurumlarla yaptığı iş birlikleriyle kurumsal gönüllü
kapasitesinin artırılmasını sağlar.
• İllerde/İlçelerde Genç Kızılay ve Kızılay Kadın teşkilat
yapılarıyla, Okullarda Kızılay Kollarıyla, Üniversitelerde
Kızılay Topluluklarıyla toplumda Kızılaycılık kültürünün
yaygınlaştırılması için teşkilatlanma çalışmalarına
destek olur.
• Ulusal ve uluslararası görevler, çalıştaylar,
toplantılar, kamplar, iş birlikleriyle gönüllülerimizin
yetkinliklerini kurumumuz adına değere dönüştürme
çalışmaları yapar.
• Gönüllülük kültürünün toplumda ve tüm kurumlarda
yaygınlaşması için örnek programlar, projeler
oluşturur.
• Gönüllülük konusunda mevzuat ve yasal çalışmalar
için savunuculuk, bilinçlendirme ve yasal çalışma
modelleri hazırlar.
• Gönüllülerle yaptığı projelerle kurum kaynaklarına
maddi katkı sağlar.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada verdiğimiz
eğitimler, düzenlediğimiz etkinlikler, yürüttüğümüz
projeler ve kazandırdığımız özgüven sayesinde gerek
Türk Kızılay’ının gerekse güzel ülkemizin istikbali
olan gençlerimizin sağlıklı, paylaşımcı, dinamik,
mücadeleci, çevresini tanıyan, aynı hedef etrafında
birleşen, milli ve manevi değerleri özümsemiş, insan
ıstırabının dindirilmesi ile dertlenen birer Kızılay
gönüllüsü olmalarını amaçlıyoruz.
Yedi temel ilke etrafında birleşen gönüllülerimize
kazandırdığımız bu büyük insanlık hareketinin
ömür boyu unutamayacakları bir hayat tecrübesine
dönüşerek süreceğine tüm kalbimizle inanıyoruz.
Artık yeni bir eşikteyiz. Kızılay’ımızın 152. Yılında
kurulan çiçeği burnunda bir Direktörlük olarak bu
büyük çınarın gölgesinde gönüllü sisteminin hayata
geçmesi, gönüllülük merkezlerimizin açılması,
şubelerimizde yürütülen gönüllü kapasitesinin artması
için yoğun emek harcıyoruz. Bu yolda elbette en
büyük destekçimiz başta yöneticilerimiz ve çalışma
arkadaşlarımızdır. Kendilerine, Kızılay faaliyetlerinde
görev alan ve iş birliği yaparak milyonlarca insana
ulaşan gönüllülerimiz adına teşekkür ediyoruz.
Başta Genç Kızılay, Kızılay Kadın teşkilatlarımız,
Şubelerimiz olmak üzere her daim Kızılay çatısı altında
aynı hedefe inanarak koştuğumuz gönüllülerimizle
bu büyük ailenin gelecek kuşaklara ilham olmasını ve
daha güzel gönüllü hikayeleri yazmasını dilerim.

Nurdal DURMUŞ
Volunteer Management Director

VOLUNTEERING
ACTIVITIES AND
VOLUNTEER CENTERS
IN THE TURKISH RED
CRESCENT
Turkish Red Crescent intends to be with our
volunteers in every period of our history and to
embroider our values into people’s lives within the
framework of the seven basic principles of Red
Crescent; It is a great institution that respects
differences, is tolerant and sharing.
As the current bearers of this flag, under the
coordination of the Turkish Red Crescent Volunteer
Management Directorate, we touch the lives of
millions of people every year through our volunteers
and carry out awareness activities. By transferring
our corporate culture to our volunteers and youth,
we prepare them for the future as well-equipped,
conscientious, just, benevolent individuals who
understand the importance of unity and solidarity.
Beginning of the 2020 has entered the agenda of the
country and the world with many disaster news such
as earthquake, avalanche, refugee influx and global
epidemic. Together with the Red Crescent volunteers,
we also made great efforts to support humanitarian
aid-based operations caused by disasters across our

country and beyond borders, and we participated in
activities in line with our responsibilities.
As stated in our 2030 Strategic goals, the most
important value for the Red Crescent is to maximize
voluntary participation in activities. Within the context
of the Red Crescent 2030 Strategy, it has ensured
volunteer participation in all processes and aims to
encourage volunteering as an institution with systems
that can use the active and qualified contributions
of volunteers efficiently. Thorugh to this goal, we
are working to increase both the system and the
voluntary human resources that will be needed
under the coordination of the Volunteer Management
Directorate established at the end of 2019.
Undoubtedly, at the point that our 152 year history
has brought us, our main goal is to meet the human
resources that the institution needs from the
educated Red Crescent volunteers who support us.
With the mass opening ceremony we held in Cizre
in February 2021, our Volunteer Centers started to
become widespread as a fruit of the work we carry
out in line with these goals.
We reached 18 Volunteer Center and our aim to
opening 81 volunteer centers across Turkey as soon
as possible. In our Volunteer Centers; We aim to
develop the culture of volunteering, to gain new
volunteers and to increase the number of activities
to be carried out with these volunteers and to create
the volunteer capacity that will contribute to the
main areas of activity of the Red Crescent, especially
disaster and humanitarian aid, under the coordination
of our branches.
In our centers, we enable our young people to meet
volunteers from all walks of life, at all ages, and to
realize projects aimed at increasing feelings and
behaviors such as solidarity, kindness, empathy, unity
and solidarity, and social responsibility.
Among our Volunteer Centers: With Volunteering
Trainings, Volunteering Workshops, Volunteering,
we implement support programs for Social
Entrepreneurship Projects and Red Crescent’s all
humanitarian aid operations in the field.
In addition to all these efforts, our centers also
provide psychosocial support services to our
volunteers.
We offer all our services in our centers to our
volunteers free of charge.
In summary, these services and the physical
capacity of our centers;
• Cafeteria: We can define it as a socializing area
where our volunteers can spend their free time, chat
and play intelligence games.
• Psychologist Room Periodically, we provide
psychosocial support services to our volunteers,

especially by analyzing regional dynamics, with
psychologists in our center.
• Information room; It consists of free internet,
computer, software and basic computer training,
project development and intelligence sets.
• Education room: The area, which also has an
infrastructure and smart board for distance
education, is the classrooms where free trainings,
conversations, conferences and panels are held.
• Library: Free-of-charge books in the genres of
stories, novels, personal development, science,
technology, mathematics, history, art, and philosophy.
• Study hall: It consists of areas where our volunteers
organize projects, ideas, art workshops, handicrafts,
social studies, courses and can study in quiet rooms.
• Kitchen Serves volunteers with treats such as
water, tea and coffee varieties, Red Crescent Mineral
Water and snacks.
The gonuluol.org Red Crescent Volunteer
Management System, which we launched at the
end of 2020, is a first in the world in terms of
technological innovations that distinguish itself from
its counterparts.
The digital system, in which all units of our Red
Crescent family manage all volunteer processes
(training, rights, assignments, volunteer motivation,
reporting, notifications, etc.) through a single system,
is also important for being a social network.
More than 200 tasks, nearly 100 trainings, and more
than 5 thousand volunteers who participated in these
tasks and trainings had user experience via gonulluol.
org in a short period of 2 months.
The Volunteer Management Directorate carries out
national and international studies for the development
of the volunteer capacity of the Turkish Red Crescent,
which has built its 152-year history on volunteering
and continues its activities in accordance with the
principle of voluntary service.
Volunteer Management Directorate, Head Office and
Branches:
· The volunteer management system ensures
volunteer capacity, training, assignments and
volunteers of all ages to do activities that will add
value to the Red Crescent through the volunteer
management system gonulluol.org.
· With Volunteer and Youth Centers, it enables our
volunteers to receive free training in our physical
spaces, to organize projects and activities, to
participate in lessons and courses.
· Conducts studies to increase disaster human
resources and capacity with its volunteer
management in disasters.
· Contributes to the development of social solidarity
and solidarity awareness in the society by establishing

neighborhood volunteer teams.
It supports the awareness of young people and
volunteers in various fields with its activities and
awareness activities on environment, migration,
refugee, health, education and blood services.
Every year, thousands of Red Crescent volunteers
train and receive training at the Turkish Red Crescent
Youth camps.
· Ensures that the institutional volunteer capacity is
increased through its collaborations with institutions.
It supports the organizing efforts to spread the Red
Crescent culture in the society with the organization
structures of Young Red Crescent and Red Crescent
in provinces / districts, Red Crescent at Schools, Red
Crescent Communities in Universities. · It works on
transforming the competencies of our volunteers into
value on behalf of our institution through national and
international missions, workshops, meetings, camps
and collaborations.
· Creates sample programs and projects to spread the
culture of volunteering in society and all institutions.
· Prepare advocacy, awareness raising and legal
working models for legislation and legal studies on
volunteering.
· It provides financial contribution to the institutional
resources with the projects it does with volunteers.
Thanks to the trainings we have given, the activities
we have organized, the projects we have carried out
and the self-confidence we have gained, as it has
been until today, our youth, who are the future of both
the Turkish Red Crescent and our beautiful country,
are healthy, sharing, dynamic, challenging, knowing
their environment, uniting around the same goal, and
internalizing national and spiritual values. We aim for
them to become Red Crescent volunteers concerned
with alleviating human suffering.
We wholeheartedly believe that this great movement
of humanity, which we have brought to our volunteers
united around seven basic principles, will turn into an
unforgettable life experience for a lifetime.
We are now at a new threshold. As a new Directorate
established on the 152nd anniversary of our Red
Crescent, we are working hard to bring the volunteer
system to live under the shadow of this great plane
tree, to open our volunteer centers, and to increase
the volunteer capacity carried out in our branches.
In this way, of course, our biggest supporters are
our managers and colleagues. We thank them on
behalf of our volunteers who took part in the Red
Crescent activities and reached millions of people
by collaborating. I hope this big family will inspire
future generations and write more beautiful volunteer
stories with our volunteers, especially the Young Red
Crescent, our Red Crescent Women’s Organizations,
and our branches, with the same goal we have always
run under the roof of the Red Crescent.

