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Hilal-i Ahmer’in gerek zelzele, gerek kurak
sahalarında yardıma koşmak için gösterdiği
gayret ve iktidarı, huzurunuzda bütün millete karşı
teşekkürle yâd ederim.
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Başkan’dan

“

51 ÜLKEDE
YARDIM BEKLEYEN
MILYONLARA
KIZILAY’IN HILALININ
GÖLGESINDE
MILLETIMIZIN
EMANETLERINI
ULAŞTIRDIK.

”

İnsan haysiyetini korumak ve insan ızdırabını dindirmek, daha insani bir gelecek kurmak için 150 yılı
aşkın süredir devletine destek, milletine hizmet aşkıyla çalışan Kızılay zorlu bir yılı daha geride bıraktı.
Bağışçılarımız, gönüllülerimiz, teşkilatımız, paydaşlarımız, milletimiz ve devletimizle beraber her yıl
olduğu gibi 2021’de de yaralarımızı sardık, ihtiyaçlarımızı giderdik, kimsesizlerin kimsesi olduk.
Bugün dünyada 140 milyonun üzerinde insanın ihtiyaç hâlinde yaşadığını; savaş, çatışma gibi
güvenlik sorunları nedeniyle her gün ortalama yirmi binden fazla insanın yaşadığı coğrafyayı terk
etmek durumunda kaldığını da biliyoruz. İnsan onurunu korumak ve insan ızdırabını dindirmek
amacını şiar edinen Kızılay, her geçen gün sayısı artan bu ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için canla
başla çalışırken sadece yardım değil, ihtiyaç sahiplerinin yardım eden vasfına erişmeleri için de çaba
gösteriyor. 2021’den 2030’a kadar aynı stratejik planla kararlılıkla çalışarak ve toplumsal dayanıklılığı
güçlendirerek küresel yoksulluk ve açlıkla mücadele edeceğiz.
Kızılay 2021’i bir yandan devam eden pandeminin etkileriyle başa çıkmayla ve salgın nedeniyle oluşan
ekonomik sıkıntılara karşı çözüm üretmek amacıyla çalışmakla, bir yandan da seller, orman yangıları
başta olmak üzere doğa kaynaklı afetlerle mücadeleyle geçirdi. Bu çalışmaları her zamanki gibi
bağışçılarımızın destekleri, gönüllülerimizin vefakâr, gayretkeş ve azimli hizmetleriyle gerçekleştirdik.
2021’i Gönüllü Yılı ilan ederek çalışmalarımıza devam ettik, gönüllülüğü teşvik etmeye çalıştık.
Bu güçle içinde bulunduğumuz 2022 de yoksullara, kırılgan topluluklara, işsizlere, yetimlere ve
korunmaya muhtaç olan insanlara odaklanacağımız “Dayanışma Yılı” olacak.
2021’de Kızılay olarak 109 afete müdahale ettik. Sadece ülkemizde yardıma muhtaç insanımıza değil,
dünyanın dört bir yanına milletimizin yardım elini uzattık. 18 ülkedeki daimî delegasyonumuzla 51
ülkede yardım bekleyen milyonlara Kızılay’ın hilalinin gölgesinde milletimizin emanetlerini ulaştırdık.
Toplum temelli çalışmalarla afete hazırlanırken bir yandan da kan ve kan ürünlerini ihtiyaç sahiplerine
ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Toplumsal dayanıklılığı arttırmak amacıyla eğitime destek
verdik, gıda programlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştık, ayni ve nakdî destek sağladık.
2021’de gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin özeti niteliğindeki 2021 Türk Kızılay Faaliyet Raporunu
Kızılay’a maddi ve manevi destek veren tüm destekçilerimizin ilgisine sunuyor; yılmadan, yorulmadan
çabalayan, değerli destekçilerimizin ve bağışçılarımızın emanetlerini yerlerine ulaştıran aynı zamanda
bu raporun birer yazarı olan gönüllülerimizi ve çalışanlarımızı muhabbetle selamlıyorum.
“Sensiz Olmaz” çağrımızı yineleyerek ve daha çok insana dokunma, daha fazla soruna çözüm üretme
azmimizin altını çizerek “Hep Birlikte!” seyrüsefer için “Vira Bismillah!” diyorum.

Dr. Kerem Kınık

Kızılay Genel Başkanı
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Genel Müdür’den

“

GÖRMEDIĞIMIZ,
DUYMADIĞIMIZ,
FARKINDA OLMADIĞIMIZ
GÖNÜLLÜLÜK FAALIYETLERI
12.367 KEZ
BIR IHTIYACI GIDERDI,
BIR DERDE DEVA OLDU,
BIR INSANI
GÜLÜMSETTI.

”

2021’i de Kızılay’ın kuruluş amacı olan insan onurunu korumak ve insan ıstırabını dindirmek için diğer
yıllardan farksız bir şekilde yoğun çalışma temposu içinde geçirdik. Sıcak hava akımlarının tetiklediği
uzun süreli orman yangınları, yurdumuzun kuzeyinde art arda yaşanan sel baskınları hatıralarımızda
uzun süre yer edecek afetlerden oldu. Eğitimden kan hizmetlerine, mesleki eğitimden beslenmeye,
toplum sağlığı hizmetlerinden daha yaşanabilir bir çevreye kadar çok geniş bir yelpazede hizmet
vermeye çalışan, tüm afetlerde hazır bulunan Kızılay geride ihtiyaç sahibi hiç kimseyi bırakmama
ilkesiyle hareket ederek güç aldığı milletinin yanında oldu.
Kızılay, toplumsal dirençliliği arttırmak amacıyla yoksulluk ve açlık, göç mağduru insanlar, sağlıklı
yaşayan ve yaşlanan toplum, kan ve kan ürünleri, afet, çevre ve eğitim konularında çalışmalarını
yoğunlaştırdı. Çalışmalarımızın daha aktif ve verimli olabilmesi için bir seyrüsefer rotası çizdik. Hep
birlikte iyilik bayrağını dalgalandırdığımız ufuklara onur duyarak bakıp yol haritamızı daha güvenle
takip edeceğimiz bir yolculuğa çıktık. Yardımın, yardımseverliğin gönülsüz yapılamayacağını bilerek
2021-2030 Stratejik Planımız çerçevesinde 2021’i “Gönüllülük Yılı” ilan ettik. “Faaliyetlerimize gönüllü
destek veren arkadaşlarımıza sunduğumuz eğitim kalitesini daha ne kadar yükseltebiliriz?” derken
185 bini geçen gönüllü sayısına ulaştık. Tüm illerimizden her yaştan gönüllülerimizi kırmızı yelekleri
sırtında afetlerde bir vücudun uzuvları gibi uyum içinde hareket ederken de gördük, bir ilkokulu
boyarken de, eğitim için destek verirken de. Görmediğimiz, duymadığımız, farkında olmadığımız
gönüllülük faaliyetleri 12.367 kez bir ihtiyacı giderdi, bir derde deva oldu, bir insanı gülümsetti. Kızılay
ailesi olarak her bir gönüllümüze buradan tekraren teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Kızılay sadece Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine değil, tüm dünyada afet, göç, sosyal yardım
vb. birçok sebeple zor durumda bulunan 8 buçuk milyon kişiye Türk insanının cömertliğini ve
yardımseverliğini ulaştırdı. Aldığımız emanetlerin sahiplerine ulaşması için yaklaşık 5 milyon km
yol katedildi. Yurt dışı paydaşlarımızın destekleriyle savaştan, kıtlıktan ve birçok nedenden dolayı
vatanını terk eden 2 milyonu aşkın kişiye yardım etti. Dikilen fidan sayısı 2.7 milyonu geçti. Yaklaşık
20 bin öğrenciye ulaşırken okullarımızı ve kütüphanelerimizi de unutmadık. Hepsini bu yazıya
sığdıramayacağımız epey proje ve faaliyette bulunduk. Her zaman yanımızda olan ve bize destek
veren milletimize ve özellikle “Sensiz Olmaz!” çağrımıza yanıt veren bağışçılarımıza, gönüllülerimize,
donörlerimize ve bu aileye katılan her bir Kızılay dostuna şükranlarımızı sunuyoruz.

Dr. İbrahim Altan

Kızılay Genel Müdürü
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1.1. MISYON ve VIZYON

MISYON
Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç
sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda
yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek
ve zarar görebilirliği azaltmak
VIZYON
Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde örnek alınan,
insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak
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1.2. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

A. Kızılay ulusal ve uluslararası yardım kurumu niteliğiyle savaşta
ve barışta amacının gerektirdiği ödev ve görevleri yapar.
B. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası silahlı çatışmalarda veya
hükûmetin ilan ettiği olağanüstü hâllerdeki görevleri yapar.
• Ulusal ve Uluslararası Genel Görevleri
• Sosyal Yardım ve Afet Yönetimi Görevleri
• Kan Hizmetleri Görevleri
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1.3.	İLKELER ve KURUMSAL DEĞERLER

TEMEL İLKELER
İNSANLIK
Savaş alanında yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden
doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ızdırabını ulusal ve uluslararası
kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için çabalar. Amacı insan
hayatının, sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının
sağlanmasıdır.
AYRIM GÖZETMEMEK
Kızılay millîyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez.
İnsan ızdırabını en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye
çalışır.
TARAFSIZLIK
Kızılay herkesin güvenini kazanmak amacıyla düşmanlıklara taraf olmaz ve
hiçbir zaman siyasal, ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.
BAĞIMSIZLIK
Kızılay bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insani faaliyetlerinde kamu
otoritelerinin yardımcısı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabi
ancak kendisine her daim Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi temel
ilkelerine uygun hareket etme olanağı veren bir özerkliğe sahiptir.

KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI
ŞEFFAFLIK
Kızılay uluslararası kurumsal yönetim ana ilkeleri olan ve kurumsal
değerlere bağlı kalarak etik değerler çerçevesinde açıklıkla hizmet sunar.

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

HESAP VEREBILIRLIK
Kızılay kurumla ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve
kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir şekilde açıklar.

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

SORUMLULUK
Kızılay faaliyet ve hizmetlerinin üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerine,
ulusal ve uluslararası ilgili mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve
etik değerlere uygunluğunu sağlar.

EVRENSELLIK
Diğer ülke ulusal dernekleriyle eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada
onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir
organizasyonun içinde yer alır.
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ADALET ve EŞITLIK
Kızılay tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve ön
yargısız yaklaşmayı benimser.
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1.3.	İLKELER ve KURUMSAL DEĞERLER

KURUMSAL DEĞERLER
ADALET

DAYANIŞMA

Kızılay adaleti temsil eder. Hizmetlerini ihtiyaç sahibi herkese ayrım
gözetmeden ulaştırır. Bütün toplumlara yönelik hizmetlerini uluslararası
Hareketin temel ilkelerine ve kurumsal değerlerine bağlı kalarak yürütür.

Kızılay dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsalidir. Tarihî köklerinden ve
halkının duyarlılığından beslenen Kızılay, bağışçılarıyla ortak değerlerde
birleşir ve birlikte hareket eder. Kızılay her türlü hizmetini toplumun gücüyle
destekleyip hayata geçirir. Kızılay mensupları da köklerinden aldığı kültür,
gelenek ve birikimleriyle hizmetlerini üretirken kendi aralarında da tam bir
dayanışmayla hareket eder.

“Adalet” değerini Kızılay
∫ Her kesime, sınıfa, kişiye karşı din, dil, ırk, millîyet ve cinsiyet ayrımı
yapmadan aynı tutum ve davranışı sergilemek,
∫ Her durumu ve seçeneği adil ve tarafsız biçimde değerlendirmek,
∫ Tüm faaliyetlerinde ve hizmetlerinde adalet değerine uygun hareket
etmek,
∫ İnsani değerlerin yaygınlaştırılmasıyla kalıcı barışa katkıda bulunmak,
∫ Mensupları arasındaki ilişkilerin dayanağı olarak tanımlar ve bunu kurum
kültürü hâline getirir.
AÇIK İLETIŞIM
Kızılay varoluş sebebi gereği kalıplardan ve ön yargılardan uzaktır,
paylaşımcıdır. Bilgiyi bağışçıları, çözüm ortakları ve toplumla paylaşır,
ulaşılabilir kılar.
“Açık İletişim” değerini Kızılay
∫
∫
∫
∫

Bilgi ve deneyimleri paylaşmak,
Toplumla etkileşim sağlamak,
Erişilebilir, şeffaf ve hesap verebilir olmak,
Teşkilat içinde de sürekli ve eşzamanlı bilgi paylaşmak olarak tanımlar
ve bunu kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul eder.
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“Dayanışma” değerini Kızılay
∫ Bağlılık, takım ruhu, güven, iş birliği, yardımlaşma ve paylaşım olarak
tanımlar ve bunu kurum içinde kültür hâline getirir.
GÜVEN
Kızılay temel ilkeleri ve kurumsal değerlerini hayata geçirerek güven sağlar.
İnsan onurunun korunmasını her türlü değerin üstünde tutar ve bunu
teminat altına alır. Kızılay mensupları arasındaki ilişkiler de güvene dayanır.
“Güven” değerini Kızılay
∫
∫
∫
∫
∫
∫

Söz, iş ve davranışlarında güvenilir olmak,
Başarının ve itibarın dayanağı,
İlişkilerde güven ve süreklilik,
Kaynak ve kapasitesi dâhilinde hizmet üretmek,
Tutarlılık,
Toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak tanımlar ve bunu
kurum kültürünün temel unsuru kabul eder.
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KIZILAYCILIK ONURU
Kızılaycılık halkının sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve
iyilikseverliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymaktır. Kızılaycılar,
Kızılay’ın temel ilkelerini ve kurumsal değerlerini samimi olarak benimseyen,
içselleştiren, tutum, davranış ve hizmetlerine yansıtan, insan ızdırabını
dindirmek için fedakârca hizmet üreten “İyilik Dervişleri”dir. Ülkemizin en yüce
makamı olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının yüksek himayesinde
bulunan Kızılay’ın mensubu olmak bir onurdur.
“Kızılaycılık Onuru” değerini Kızılay
∫
∫
∫
∫
∫

Kurumsal değerleri ve uluslararası Hareketin ilkeleri kılavuzluğunda,
İrade ve akılla,
Coşku, tutku ve bağlılıkla,
Çağdaş, yenilikçi ve fark yaratarak insanlığa hizmet etmek olarak tanımlar.
Kızılaycılar, kendi aralarındaki ilişkilerde “Kızılaycılık Onurunu”
incitmeyecek şekilde davranışlar sergiler ve bunu kültür hâline getirir.
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1.4 YÖNETIM ve DENETIM KURULU

1.4.1. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu,

Yönetim Kurulu, Kızılay’ın zorunlu organlarından olup bu vasfı
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır.
19.02.2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü ile görev ve yetkileri belirlenmiştir.
Kızılay’ın stratejisini belirleyen, Kızılay’ın amaç ve yönetimine ilişkin
bütün işlemlerinin yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, ilgili kanunlar,
genel kurul kararları ve Tüzük’ün uygulama esaslarına göre düzenlenip
yürütülmesini ve gözetimini sağlayan, Genel Merkez Genel Kuruluna
karşı sorumlu icra karar organıdır.

∫ Türkiye Kızılay Derneğini kamu yararına ileriye taşır, yönlendirir ve
kontrol eder.
∫ Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ne, yasal düzenlemelere ve iyi yönetişim
ilke ve araçlarına uyulmasını sağlar.
∫ Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) kararlarında ve icra
kapsamındaki alt kararlarda halkın sesinin duyulmasını ve
beklentilerinin karşılanmasını sağlar.
∫ Kurumun misyon, vizyon ve stratejik yönünü belirler.
∫ Yıllık planlar dâhil orta ve uzun vadeli planları belirler, karara bağlar.
∫ Yeterli finansal kaynak temini için stratejiler belirler.
∫ Kurumun risk yönetimi faaliyetlerini izler ve etkin risk yönetimi sağlar.
∫ Türkiye Kızılay Derneğini ve hizmet birimlerinin çalışmalarını
inceletmesi, denetletmesi ve gerek gördüğünde soruşturma açtırması
hâlinde sonuçları karara bağlar.
∫ Kurumun etkili, güvenilir ve sürdürülebilirliği için sorumlu şekilde
çalışmasını icrayla yapıcı ilişkiler yürüterek sağlar.
∫ Kurumun ihtiyaç duyduğu uzmanlıkları kazandırır ve hizmet alanına
özel destekler sağlar.

Yönetim Kurulu, her üç yılda bir gerçekleştirilen Kızılay Genel Merkez
Genel Kurulu tarafından seçilmiş ve yirmi beş yaşını ikmal eden genel
başkan dâhil on bir asıl ve on yedek üyeden oluşur. Genel başkan veya
vekilinin başkanlığında görev ve yetki alanına giren konuları görüşmek
üzere düzenli aralıklarla toplanmakta, Kızılay’ın iş ve işleyişine ilişkin
gerekli stratejileri belirleyerek kararları almaktadır.

2021’de 24 Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) toplantısı
gerçekleştirilmiş, 782 karara imza atılmıştır.
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1.4 YÖNETIM ve DENETIM KURULU

1.4.1. Yönetim Kurulu

1.4.2. Denetim Kurulu

Dr. Kerem Kınık
Genel Başkan

Prof. Dr. İsmet Durmuş
Denetim Kurulu Başkanı

İsmail Hakkı Turunç

I. Genel Başkan Yardımcısı

Murat Ellialtı

II. Genel Başkan Yardımcısı

Hüseyin Can
Genel Sekreter

Nejla Özsoy

Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa Umut Yalçın

Doç. Dr. Cengiz İpek

Dr. Sema Kopuz Yetiş

Şükrü Can

Başkan Yardımcısı

Cengiz Koç

Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Tan

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Fatma Meriç Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Dr. Naci Yorulmaz
Yönetim Kurulu Üyesi
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Yusuf Ramazan Saygılı
Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Yasir Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyesi

Raportör
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GENEL
BİLGİLER

1.1 Misyon ve Vizyon
1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1.3 İlkeler ve Kurumsal Değerler
1.4 Yönetim ve Denetim Kurulu
1.5 Organizasyon Şeması
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1.5 ORGANIZASYON ŞEMASI

Türk Kızılay Genel Kurul
Genel Başkanlık ve
Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Genel Başkan
Danışmanlık Ofisi

Şube Başkanlıkları

Türk Kızılay
Komiteler

Teftiş Kurulu
Başkanlığı

Basın
Müşavirliği

Hukuk
Müşavirliği

Kızılay
Yatırım

Türk Kızılay
Genel Müdürü
Genel Müdür
Danışmanlık Ofisi
Kızılay Akademi
Başkanlığı

Kurumsal Risk ve
Uyum Direktörlüğü

Yönetişim Ofisi
Başkanlığı

İstanbul
Müdürlüğü

Kan Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Toplumsal Hizmetler
Genel Müdür Yard.

Afet Yönetimi
Genel Müdür Yard.

Uluslararası İşler ve Göç
Hiz. Genel Müdür Yard.

Toplum İlişkileri
Genel Müdür Yard.

Finans ve Varlık Yönetimi
Genel Müdür Yard.

Strateji ve BT
Genel Müdür Yard.

Destek Hizmetleri
Genel Müdür Yard.

Medikal Yönetimi
Direktörlüğü

Sosyal Hizmetler
Direktörlüğü

Afet Yönetimi
Direktörlüğü

Göç Hizmetleri
Direktörlüğü

Bağış Yönetimi
Direktörlüğü

Bütçe ve Muhasebe
Yönetimi Direktörlüğü

Kurumsal Gelişim
Direktörlüğü

İnsan Kaynakları
Direktörlüğü

Kalite ve Stratejik
Yönetim Direktörlüğü

Halk Sağlığı ve PSH
Hizm. Direktörlüğü

UA Programlar ve
Oper. Direktörlüğü

Kurumsal İletişim ve Etkinlik
Yönetimi Direktörlüğü

Finans ve Hazine Yönetimi
Direktörlüğü

Bilgi Teknolojileri
Direktörlüğü

Satın Alma
Direktörlüğü

UA Politikalar ve
İş Birlikleri Direktörlüğü

Gönüllü Yönetimi
Direktörlüğü

Gayrimenkul Yönetimi
Direktörlüğü

Bilgi Güvenliği ve Veri
Koruma Müdürlüğü

İdari Hizmetler
Direktörlüğü

Mali ve Destek Hizmetler
Direktörlüğü
Bölge Kan Merkezi
Müdürlüğü
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Gayrimenkul Geliştirme
Direktörlüğü

Lojistik Yönetimi
Direktörlüğü
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TÜRK KIZILAY
2021-2030
STRATEJİK PLANI
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TÜRK KIZILAY 2021-2030
STRATEJİK PLANI

Türk Kızılay 2021-2030
Stratejik Planı
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TÜRK KIZILAY
2021-2030 STRATEJİK PLANI

Kızılay 2021-2030 Stratejik Planı kurumun gelecek vizyonunu ve bu vizyona
ulaşmak için belirlediği amaç ve hedefleri içermektedir.

Tüm paydaşların katılımıyla hazırlanan plan, toplumsal dayanıklılığı
güçlendirmeye, güçlü yönetişim ve kurumsal güveni geliştirmeye
yönelik 11 amaç ve 45 hedeften oluşmaktadır.

TOPLUMSAL DAYANIKLILIK

Yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek

Göç mağduru insanlara destek olmak

Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum
için çalısmak

GÜÇLÜ YÖNETİŞİM ve
KURUMSAL GÜVEN
Daha çevik, yenilikçi ve hesap verebilir
bir yönetim mekanizması kurmak

Katılımcı ve ilkeli çalışmalar ile
güçlü paydaş ilişkileri kurmak

Hayata tutundurmak ve yaşam kalitesini
artırmak için kan ve kan ürünlerini temin etmek
Finansal sürdürülebilirliği sağlamak
Toplum temelli çalışmalar ile toplumun
afetlere karşı direncini artırmak
Kızılay Yatırım A.Ş. bünyesinde
gelir getirici faaliyetler yürütmek
Daha yaşanabilir bir çevre için çalısmak

Eğitime erişime destek olmak,
Kızılay misyon alanlarına yönelik eğitim
kurumları kurmak ve geliştirmek
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FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 Toplumsal Dayanıklılık
3.2 Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven
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3.1 TOPLUMSAL DAYANIKLILIK

Yurt İçi Ulaşılan

38.475.909 kişi
Yurt Dışı Ulaşılan

8.550.000 kişi
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3.1 TOPLUMSAL DAYANIKLILIK

Stratejik planda “Toplumsal Dayanıklılık” temel
alanına bağlı 7 amaç ve 30 hedef bulunmaktadır.
Amaçlar
∫
∫
∫
∫
∫

Yoksulluk ve açlıkla mücadele etmek
Göç mağduru insanlara destek olmak
Toplum temelli çalışmalarla toplumun afetlere karşı direncini artırmak
Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için çalışmak
Hayata tutundurmak ve yaşam kalitesini artırmak için kan ve kan
ürünlerini temin etmek
∫ Eğitime erişime destek olmak, Kızılay misyon alanlarına yönelik eğitim
kurumları kurmak ve geliştirmek
∫ Daha yaşanabilir bir çevre için çalışmak
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Yoksulluk ve Açlık
Alanında Ulaşılan

23.969.184 kişi

Eğitim Alanında
Ulaşılan

5.309.918 kişi

Sağlık Alanında
Ulaşılan

4.930.765 kişi

Göç Alanında
Ulaşılan

4.409.908 kişi

Kan Alanında
Ulaşılan

4.236.436 kişi

Afet Alanında
Ulaşılan

4.160.024 kişi
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3.1.1. Yoksulluk ve Açlıkla Mücadele Etmek
Hedefler
∫
∫
∫
∫

Bölgesel şenlendirme (güçlendirme) projeleri yapmak ve geliştirmek
İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları kaliteli ve etkin bir şekilde uygulamak
İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan yemek hizmetlerinin miktarını ve kalitesini artırmak
Temiz suya ihtiyaç olan bölgelerde su kuyuları açmak, 					
su sanitasyon sistemleri kurmak
∫ Küresel açlık ve israfı önlemeye yönelik faaliyetler yürütmek
∫ Kızılay zekât müessesesini oluşturmak ve yürütmek

15.428.858

8.540.326

Yoksulluk ve Açlıkla Mücadele Etmek
Alanında Ulaşılan Kişi (Yurt içi)

Yoksulluk ve Açlıkla Mücadele Etmek
Alanında Ulaşılan Kişi (Yurt dışı)

59.001

4.118.031

1.350.551

3.544.574

927.313

2.848.118

1.954.249

37.021

590.000

Barınma - Kişi

29

86

Aşevi

Öğrenci Yurdu

Konserve - Kişi

Sosyal Market

81
Butik

İftar Sofrası - Kişi
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Giyim - Kişi

5

Mobil Aşevi ve
İkram Aracı

4

Gıda - Kişi

Nakdî - Kişi

Aşevi - Kişi

Diğer Yardımlar - Kişi

Mobil Aşevi ve
İkram Aracı - Kişi
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419

51

Yurt Dışında Sosyal Yardım
Faaliyetleri Yürütülen Ülke

20
Açılan
Su Kuyusu

393.095

Şenlendirme
(Güçlendirme) Projesi

Şenlendirme (Güçlendirme)
Proje Yararlanıcısı

215

%65

Sosyal Finans
Projesi

100.000
Temiz Su
Yararlanıcısı

4

Sosyal Finans
Proje Başarısı

1.382
Sosyal Finans
Proje İstihdamı

Su Kuyusu
Açılan Ülke

10.419.656
Aşevleriyle Dağıtılan Yemek - Öğün

84.426

Aşevi Günlük Yemek Üretim
Kapasitesi - Kişi/Öğün
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Ulusal Şenlendirme Projeleri

Hakkâri ve Şırnak Mikro Finans Projesi

Amacı ve hedefi belli yerel projeleri, il ve ilçelerdeki paydaş kurum ve
kuruluşlar ve gönüllülerle birlikte gerçekleştiren bir Kızılay uygulamasıdır.
Şenlendirme uygulamasıyla ülke genelinde toplumsal dayanışma ve
güçlenme için her kesimin iş birliği içinde çalışması sağlanmaktadır.

Hakkâri ve Şırnak Mikro Finans Projesi, Hakkâri ve Şırnak’ta yaşayan dar gelirli
kadınların üretime katılmalarını sağlamak ve ekip ruhunu yaygınlaştırmak amacıyla
maddi destekte bulunulan bir çalışmadır. Bu kapsamda en az beş kişiden oluşan
kadın grupları istihdam ve üretime katkı sağlayacağı projeler oluşturmaktadır. Ayrıca
kadın girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte ve ürünlerin pazarlanması için
çevrimiçi satış platformlarında pazarlama alanı açılmaktadır.

Ulusal

393
Proje

70.000
Yararlanıcı

Hakkâri’de gerçekleştirilen mikro finans çalışmaları kapsamında 527 kişi 125
projeyle desteklenmiş ve bu projelerde 721 kişiye, Şırnak’ta ise 482 kişi 90 proje ile
desteklenmiş ve 661 kişiye istihdam imkânı sağlanmıştır.

Uluslararası Şenlendirme Projeleri
Ekonomik güçlendirmeyi sağlamaya ve yararlanıcıların meslek edinmesine
yönelik uluslararası şenlendirme kapsamında Afganistan, Somali, Filistin,
Bangladeş, Pakistan, Sudan ve Endonezya bölgelerinde çalışmalar
yürütülmüştür.
Uluslararası

12
Proje

310.071
Yararlanıcı

Şenlendirme gönüllü hibe destek projeleri kapsamında Kızılay gönüllülerinin
geliştirdiği projeler değerlendirilerek yenilikçi olanlara fon sağlanmaktadır.

Proje
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215
Proje

1.382
Kişiye İstihdam

Hükümlü Anne Yanında Kalan Çocuklara Destek

Gönüllü Hibe Destek Projeleri

12

1.009

Desteklenen Kişi

12.157
Yararlanıcı

Cezaevinde annesiyle birlikte yaşamak zorunda kalan 0-6 yaş arası çocukların
cezaevinin olumsuz etkilerinden uzak kalması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çocuk
oyun alanları, baba ve kardeşleriyle görüntülü görüşmelerinin sağlanması, temel
ihtiyaçlarının giderilmesi (hijyen, giyim), annelere meslek edinme kursları için destek
verilmesi vb. hizmetler yürütülmektedir. Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Elâzığ, Kocaeli,
Bursa, İzmir, Kayseri ve Mersin’de ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıştır.
Ceza İnfaz Kurumu Suça İtilmiş Çocuklar Projesi
Suça itilmiş çocukların bulunduğu eğitim evlerindeki olumsuz şartlar giderilerek etkin
zaman geçirebilmeleri için gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda
mesleki kurslar, görüntülü görüşme hizmeti, yaşam ortamlarının iyileştirilmesi vb.
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır, Hatay, İzmir, Kayseri, İstanbul, Ankara ve
Mersin’de ihtiyaç sahiplerine ulaşılmıştır.
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Asgari Geçim Desteği

Giyim Yardımı

İhtiyaç sahibi ailelerin karşılamakta güçlük çektikleri temel ihtiyaçlarına
destek olmak amacıyla yapılan nakdî yardımdır.

İhtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan
ayni ve nakdî yardımlardır.

Aile bireyleri arasında çalışmaya uygun birey bulunmaması veya birden
fazla yardıma ihtiyaç duyulması durumunda bu yardım programı tercih
edilmektedir.

Afet ve Acil Durum Yardımı

Gıda Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin temel beslenme ve gıda malzemesi ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla yapılan ayni ve nakdî yardımlardır.
Doğum Yardımı
Yeni doğan bebeklerin ve annelerinin doğum sonrası temel ihtiyaçlarının
karşılanması için yapılan ayni (Sevgi Bohçası, bebek bezi, temizlik/hijyen
vb.) ve 0-12 ay arası bebeklerin ihtiyacının karşılanması için annelere/
vasilere yapılan nakdî yardımlardır.
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Ulusal ve yerel düzeyde afet ve acil durum hâllerinden etkilenen kişi ve
gruplara yönelik yapılan ayni ve nakdî yardımlardır.
Barınma Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin daimî olarak ikamet ettiği ve oturulamayacak
şekildeki evlerinin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan
(bakım-onarım, kira desteği, ev eşyası, konteyner veya prefabrik konut,
inşaat, fatura yardımı vb.) ayni ve nakdî yardımlardır.
Ramazan Ayı Yardımı
İhtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı içerisinde temel ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla yapılan ayni ve nakdî yardımlardır. Ayni yardımlar
kapsamında belirlenen ihtiyaç sahiplerine bayramlık giyim, gıda, iftar,
konserve et, alışveriş kartı/çeki/SMS kodu, çocuk hediye paketi vb.
yardımlar yapılmıştır. Aşevlerimiz ve Şube/Temsilciliklerimiz tarafından
Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıtılmıştır.
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Geçici Konaklama ve Yol Yardımı
Refakat, tedavi, eğitim vb. sebeplerle zorunlu olarak ikamet ettikleri
şehir dışında belirli bir süre bulunmak zorunda olduğunu belgeleyen
(tedavi gördüğüne dair rapor, öğrenim belgesi vb.) ihtiyaç sahibi aile
veya bireylerin barınma ve yol ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla
yapılan nakdî yardımlardır.
Bağışçı Yardımları
Yaşlı ve ihtiyaç sahibi bağışçılara yönelik sağlık bakım desteği,
refakat ve ulaşım desteği, sosyal etkinlik, sosyal destek ve vefat
etmeleri durumunda defin ve taziye işlemlerinin yürütülmesi vb.
hizmetlerdir.
Diğer Sosyal Yardımlar
Herhangi bir sosyal yardım programı kapsamına girmeyen
ancak sosyal inceleme sonucunda tespit edilen özel ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik yardımlardır.

Butik ve Sosyal Marketler
Kızılay Şube ve Temsilcilikleri bünyesinde bulunan ve ilgili yerel kurum/
kuruluşlarla iş birliği içinde faaliyet gösteren butik ve sosyal marketler
ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bir köprü oluşturmaktadır.
Böylelikle hayırsever vatandaşlarımız ve kuruluşlar tarafından bağışlanan
ihtiyaç fazlası ve yeni ürünler ihtiyaç sahipleriyle buluşmaktadır.
Sosyal marketler, ihtiyaç sahiplerinin perakende market şeklinde
istedikleri gıda, hijyen ve giyim malzemelerine ücretsiz olarak ulaştıkları
sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Butikler ise perakende giyim mağazalarına benzer şekilde ihtiyaç
sahiplerinin beğendikleri ürünleri deneyerek ücretsiz hizmet aldıkları
sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
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Edirne (1)

İstanbul (5)
Sakarya (1)

Ankara (2)

Erzurum (1)
Tokat (2)

Kocaeli (1)

Muş (1)
Ordu (1)

Artvin (1)

Bingöl (1)

Ağrı (2)

Denizli (1)

Van (2)
Konya (2)
Hatay (1)

Mersin (1)

Diyarbakır(1)

Bitlis (1)

1

Ağrı-Asım Sabri Ülker Aşevi

16

İstanbul-Beylikdüzü Seval-Suat Sürmen Aşevi

2

Ağrı-Tutak Aşevi

17

İstanbul-Cerrahpaşa Aşevi

3

Ankara- Dr. Cevat Naki Akerman Aşevi

18

İstanbul-Esenler Aşevi

4

Ankara-Polatlı Aşevi

19

İstanbul-Pendik Aşevi

5

Artvin-Şavşat Aşevi

20

Kocaeli-Karamürsel Aşevi

6

Bingöl-Sıdıka Hanım Aşevi

21

Konya-Akşehir Aşevi

7

Bitlis Aşevi

22

Konya-Hacı Ahad Zade Merhum Ahmet Birkon Aşevi

8

Denizli-Çivril Aşevi

23

Mersin-Silifke Mükerrem Toker Aşevi

9

Diyarbakır Aşevi

24

Ordu Aşevi

10

Edirne Aşevi

25

Tokat Aşevi

11

Erzurum Aşevi

26

Tokat-Turhal Aşevi

12

Gaziantep Aşevi

27

Van-Erciş Aşevi

13

Hatay-İskenderun Aşevi

28

Van-Sabri Ülker Aşevi

14

Hendek-Erkan Albayrakoğlu Aşevi

29

Muş –Gıyasettin Bingöl Aşevi

15

İstanbul-Balat Aşevi
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Aşevi Hizmetleri
Ülke genelinde dezavantajları nedeniyle sıcak yemek yapamayan ve beslenme
ihtiyacını düzenli karşılayamayan ihtiyaç sahiplerinin temel besin gereksinimleri sıcak
yemek üretimiyle karşılanmaktadır. Yemekler ihtiyaç sahiplerinin dezavantajına göre
aşevlerinde kendilerine verilmekte veya ikamet adreslerine ulaştırılmaktadır. Daha fazla
ihtiyaç sahibine ulaşmak amacıyla şubelerimizle ihtiyaç analizleri yapılmakta ve yeni
aşevi projeleri gerçekleştirilmektedir.
Aşevi yemek hizmetlerine ilişkin yararlanıcıların memnuniyetini ölçmeye yönelik anket
çalışmaları düzenlenmiştir. 2021’de yapılan memnuniyet anketi çalışmasında ihtiyaç
sahiplerinin aşevi hizmetlerinden memnuniyet oranının %92 olduğu tespit edilmiştir.
COVID-19 Karantina Desteği
Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Kızılay, karantina
yurtlarında yemek dağıtım çalışmaları gerçekleştirmiştir.
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Uluslararası Alanda Sosyal Yardım Çalışmaları
Uluslararası alanda gıda, sağlık, barınma, su sanitasyon
ve hijyen gibi faaliyet alanlarında ayni yardım çalışmaları
yürütülmüş, talepte bulunan ulusal derneklere nakdî
yardım desteğinde bulunulmuş, kurban ve ramazan
kampanyalarına ilişkin hedef doğrultusunda planlama
ve dağıtım çalışmaları yürütülmüş, delegasyon ofisleri
tarafından proje ve faaliyetler gerçekleştirilmiş, 48 ülkede
(Su kuyusu çalışmalarıyla Uganda, Çad ve Nijer dâhil toplam
51 ülkede) 8.130.255 (eğitim faaliyetleri, su kuyusu,
bölgesel şenlendirme projeleri hariç) ihtiyaç sahibine
ulaşılmıştır.

Rusya
Belarus
Kuzey Makedonya
Slovenya

Hırvatistan

Gürcistan

Bosna Hersek

Azerbaycan

Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Bulgaristan

St Vincent ve Grenadinler

Lübnan

Filistin

Suriye

Kosova KKTC

Su Kuyusu Programı

Belize

Temel yaşam kaynağı olan temiz ve içilebilir suya erişim
sorununa bir nebze çözüm üretmek, az gelişmişlik,
mevsimsel değişkenlikler, ekonomik yetersizlikler, nüfus
artışından kaynaklı su tüketim yetersizliği ve buna bağlı
muhtelif hastalıkların azaltılması ve önlenebilmesi
maksadıyla güneş panelli ve depolu su kuyusu projeleri
yürütülmektedir.

6

UGANDA

5

30.000
Ulaşılan Kişi

NİJER

Honduras
Nikaragua

Guatemala
Kosta Rika

Çad

Senegal

Hindistan

Irak

İran

Güney Sudan

Panama

Bangladeş

Pakistan

Sudan

Yemen

Nijer

Tacikistan

Afganistan

Myanmar

Etiyopya

Uganda

Endonezya

Somali
Ruanda

Ekvador Ginesi

Tanzanya

Angola

Madagaskar

Bolivya
Arjantin

Güney Afrika

25.000
Ulaşılan Kişi

Su Kuyusu Programı

7

ÇAD

35.000
Ulaşılan Kişi

66 67

2

SENEGAL

10.000
Ulaşılan Kişi

100.000
Yararlanıcı

20

Açılan
Su Kuyusu
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3.1.2. Göç Mağduru İnsanlara Destek Olmak
Hedefler
∫ Ülkemizde yaşayan göç mağduru insanlarla toplumun sosyal uyumunu
güçlendirmek
∫ Göç mağduru insanlara sosyal yardımlar sağlamak
∫ Göç mağduru insanlara ekonomik güçlendirme desteğinde bulunmak
∫ Göç mağduru insanların bozulan aile bağlarının yeniden tesis (ABYT)
edilmesine destek olmak

%3,45

Yurt İçinde Eğitim ve Rehberlik
Hizmeti Verilenlerin Oranı

167.604
Sosyal Uyum Faaliyeti
Yararlancısı

70 71

172.547
Eğitim ve Rehberlik
Yararlanıcısı

%64,84
Yurt İçinde Sosyal Yardım
Yapılanların Oranı

27.584
Sosyal Uyum
Faaliyeti

3.242.067
Yurt İçindeki Sosyal Yardım
Yararlanıcısı

1.249.562

35.057

Yurt Dışındaki Sosyal Yardım
Yararlanıcısı

Yurt Dışı Barınma Yeri

Ekonomik Güçlendirme
Projesi

13.960

27

80

Ekonomik Güçlendirme Proje
Yararlancısı

Aile Birleştirme

9

Aile Mesajı
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Çocuklar için Nitelikli Çocuk Koruma ve Yaygın Eğitimin Genişletilmesi

33

Çocuk Programları
Faaliyet Alanı

9

Kızılay Kart
Hizmet Merkezi

Çocuklar, gençler ve aileler başta olmak üzere koruyucu/önleyici ve
farkındalık yaratmaya yönelik çocuk koruma, psikososyal destek,
sosyal uyum, liderlik, gönüllülük ve eğitime destek çalışmalarının
gerçekleştirilmesidir. Programla zorlu yaşam olaylarına maruz kalan
(sosyoekonomik fırsatlara erişemeyen, ebeveyn desteği alamayan,
ekonomik sömürüye, savaş ve göçe maruz kalan çocuk vb.) dezavantajlı
çocukların travmalarını atlatabilmelerine destek olmak, uyum sorunlarını en
aza indirmek, farklı kültürlerle beraber yaşama bilincini geliştirmek, kişisel
gelişimlerine ve eğitime erişimlerine destek olmak amaçlanmıştır.
Sosyal Uyum ve Koruma Projesi
UNHCR Koruma ve Uyum Programları kapsamında 2021’de Türkiye’de
uluslararası koruma ve geçici koruma altında bulunan ihtiyaç sahiplerinin
tespiti, vaka takibi, yasal danışmanlık, bilgilendirme faaliyetlerine erişimi,
özel ihtiyaç sahibi yararlanıcıların tespit edilerek ayni yardım müdahalesinin
gerçekleştirilmesi, topluluk öz yönetim faaliyetleriyle toplumun
güçlendirilmesi ve toplum katılım süreçlerine dâhil edilmesi, toplumda
sosyal uyumla hak ve hizmetlere erişim konusunda bilgi düzeyinin
arttırılması, sosyoekonomik iyilik hâlinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Sosyoekonomik güçlendirme programı kapsamında bilgilendirmeye yönelik
hukuki seminer ve sosyal uyum faaliyetleri yürütülmüştür.
Yetişkinler için Türkçe Dil Eğitimi

19
Toplum
Merkezi

72 73

Türkiye’de bulunan yabancıların istihdam ve eğitim imkânlarına
erişebilmeleri ve sosyal uyum sağlayabilmeleri için önlerindeki en büyük
engelin dil olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlığı ve BM
Kalkınma Programı (UNDP) ile “Türkiye’de Geçici Koruma altındaki Suriyeliler
için Türkçe Dil Eğitimi Programı” hayata geçirilmiştir. On ilde gerçekleştirilen
“Yetişkinler için Türkçe Dil Eğitimi Programı”na katılan Suriye uyruklu kişilere
Kızılaykart üzerinden nakit destek sağlanmıştır.
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Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY)

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı

Sosyal Uyum Yardım (SUY) programı Türkiye’de Geçici Koruma (GK),
Uluslararası Koruma (UK) ve İnsani İkamet İzni kapsamında bulunan,
geçici barınma merkezleri dışında yaşayan ve kırılganlık kriterlerine uygun
kişilerin temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri doğrultusunda temin etmelerine
olanak sağlayan, yardım alan kişi sayısı ve uygulama sürekliliği bakımından
dünyanın en büyük nakit temelli destek programıdır.

SUY Programı’ndan yararlanan ancak iş gücüne yönlendirilmesi
mümkün olmayan kırılgan bireylerin T-SUY Projesi’nden yardım alması
amaçlanmaktadır. Proje anlaşması, 17 Aralık 2020’de Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (ASHB), Kızılay ve Avrupa Komisyonu Komşuluk
Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) arasında
imzalanmıştır. Proje 2021’de başlamış, ilk yararlanıcı transferleri aynı yılın
Temmuz’unda yapılmıştır.

SUY programına Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Ofisi (ECHO)
fon sağlamakta, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından desteklenmektedir. Kasım
2016-Mart 2020 arasında Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB)
ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile ortaklaşa yürütülen SUY Programı,
Nisan 2020 itibarıyla BM Dünya Gıda Programı yerine Uluslararası Kızılhaç
ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile yürütülmektedir.
Program kapsamında sağlanan nakit destekler, aylık kişi başı
yardım tutarlarının yardım alan ailenin Kızılaykart’ına yüklenmesiyle
gerçekleşmektedir. Düzenli kişi başı hesaplanan yardımlara ek olarak üç
ayda bir ilave yardımlar sağlanmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuklara yönelik 2003’ten beri uygulanan
Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) programı, 2017 Nisan itibarıyla Türkiye’de
ikamet eden ihtiyaç sahibi yabancı uyruklu çocukları da kapsayacak şekilde
genişletilmiştir. ŞEY Programı’na ECHO, Norveç Hükümeti ve ABD Nüfus,
Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından fon desteği sağlanmakta, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (ASHB), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Kızılay ve UNICEF
ile yürütülmektedir.
ŞEY Programı ile kırılgan durumda olan ailelerin çocuklarının okula
kayıt olmaları ve düzenli okula devam etmelerinin teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Okulu bırakma riski daha yüksek olan çocukları teşvik
etmek için yardım miktarları cinsiyete ve okul düzeyine göre değişmektedir.
Şartlı Eğitim Yardımı çerçevesinde yapılan ödemeler öğrencilerin okula
düzenli devam etme şartına bağlıdır. Düzenli ödemelere ilaveten okul
dönemlerinin başında yılda iki defa olmak üzere ek ödeme yapılmaktadır.
Ayrıca okula kaydolma veya düzenli okula gitme olasılıkları düşük olan
öğrencilere teşvik ödemeleri başlatılmıştır.
Kızılay Toplum Temelli Göç Programları (TTGP) tarafından ŞEY
programından yardım alan çocukların koruma kapsamındaki süreçleri de
hassasiyetle yürütülmektedir.

74 75
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Kamp İçi Gıda Destek Programı
Türkiye’deki 6 geçici barınma merkezinde yaşayan yabancılara yönelik
uygulanan Kamp İçi Gıda Destek Programı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
(GİGM) desteğiyle Kızılay ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı
(WFP) iş birliğinde yürütülmektedir. Programa 2012’de başlanmış, Ekim
2019 itibarıyla kişiselleştirilmiş kart uygulamasına geçilmiştir.
Yardım alan kişiler, Kızılaykart aracılığıyla kamp içindeki gıda ve gıda dışı
alışverişlerinde kullanabilecekleri aylık kişi başı yardım tutarını e-kupon
şeklinde almaktadır. Programa, United States Agency for International
Development (USAID)/Bureau of Humanitarian Assistance (BHA),
Japonya, Norveç ve Kore Hükûmetleri fon desteği sağlamaktadır.
Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından
desteklenen “Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi”
faaliyetlerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) iş birliğinde
yürütmektedir. COVID-19 salgını ve akabinde gelen kısıtlamalar
nedeniyle 01.01.2020’de başlayan proje faaliyetleri yıl içinde
tamamlanamamış, bu sebeple faaliyetlerin 31.12.2021’e kadar
uygulanmasına karar verilmiştir.
Proje kapsamında oluşturulan Proje Uygulama Kılavuzu (PIM), İş
Gücü Yönetim Prosedürü (LMP), Paydaş Katılım Planı (SEP), Paydaş
Katılım Planı (Arapça özeti) ve Proje İlerleme Raporları kamuoyunu
bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır.

76 77

Psikososyal Destek (MHPSS) Projesi
Alman Kızılhaçı tarafından desteklenen geçici koruma statüsündeki
kişilere yönelik 1.07.2019’dan beri psikososyal destek çalışmaları (bireysel
görüşme, grup çalışmaları, psikoeğitimler, triaj görüşmeleri, gönüllülere
süpervizyon verilmesi), sağlık seminerleri ruh sağlığı birimi hizmeti alan
kişilerin kurum içi veya kurum dışından uzmanlara yönlendirilmesi, çocuk,
gelişim taramaları ve danışmanlığı çalışmaları yürütülmüştür.
Sağlık Projesi
Norveç Kızılhaçı tarafından desteklenen geçici koruma statüsündeki
kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı ve belirlenen illerdeki sağlık
kapasitesinin desteklenmesine ilişkin toplantı, eğitim ve seminerlerin
gerçekleştirilmesi, bireysel sağlık danışmanlığı verilmesi ve yapılan
faaliyetlerin etkisini ölçmek için araştırmalar gerçekleştirilmiştir.
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COVID-19 APEL (COVID-19 Yardım Çağrısı)

Un Yardımı

COVID-19 APEL Projesi ile 1.06.2020’den beri pandemi sürecinden
etkilenen toplulukların temel sosyal hizmetlere erişimleri ve kendi kendine
yeterliliklerini sürdürebilmelerini sağlayarak COVID-19 salgınının etkileri
hafifletilmiştir. Proje çerçevesinde mesleki eğitimler, psikososyal destek
faaliyetleri, sağlık malzemesi dağıtımı, sağlık eğitimlerinin verilmesi vb.
çalışmalar yürütülmüştür.

7.11.2019’dan beri T.C. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda AFAD,
TMO ve Kızılay iş birliğiyle ekmeklik un sevkiyatı gerçekleştirilmektedir.
Çobanbey, Ceylanpınar, Akçakale sınır kapılarından sevki sağlanan unlar
AFAD tarafından teslim alınmakta ve bölgelerdeki yerel meclislerle fırınlara
un temini sağlanmaktadır. Kızılay’ın nakliye sürecinde bulunduğu bu 3
sınır kapısından geçişi sağlanan unlar AFAD sorumluluğunda bölgede
yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Cilvegözü ve Yayladağı sınır
kapılarından sevk edilen unlar ise Kızılay tarafından teslim alınarak bölgede
anlaşmalı olunan fırınlar vasıtasıyla ekmek üretilmekte, düzenli ve dağınık
kamplarda barınan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
Çocuk Koruma Projesi
13.03.2017’den beri çocuk koruma faaliyetlerinin ve okullaştırma
çalışmalarının yürütülmesi, bu kapsamda saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi,
bu sayede tespit edilen çocuklara yönelik vaka yönetimi yürütülmesi,
ilgili kuruluşlara yönlendirilmesi ve takiplerinin sağlanmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kızılay İdlib Briket Ev Projesi
Suriye içindeki ihtiyaç sahiplerinin barınmalarının karşılanabilmesi ve daha
korunaklı alanlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına kalıcı konut projesi
başlatılmıştır.
İdlib’in Mashad Ruhin bölgesinde yapımı planlanan 1.288 adet briket
evin, ilk etapta 748’inin çalışmaları tamamlanmış ve ihtiyaç sahibi aileler
evlere yerleştirilmiştir. Kalan 540 evin inşaatı tamamlanmış olup alt yapı
çalışmalarının bitirilmesiyle ihtiyaç sahibi aileler evlere yerleştirilecektir.
Kefer Lousin Briket Ev Projesi kapsamında çadır kentten briket evlere
dönüşümü planlanan Kefer Lousin kampında 950 briket evin 750’si
tamamlanmıştır. Kalan 200 briket evin inşaat çalışması devam etmektedir.

İdlib
Mashad Ruhin

78 79

748

Yapımı Tamamlanan
Briket Ev

İdlib
Kefer Lousin

750

Yapımı Tamamlanan
Briket Ev

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA)
COVID-19 Malzeme Tedarik Projesi
COVID-19 koruyucu ekipman ve tıbbi cihaz alımı içeren proje Kızılay ve
UNOCHA iş birliğiyle yürütülmektedir. COVID-19 ile mücadele çerçevesinde
Kuzey Suriye’ye yönelik Dünya Sağlık Örgütü tarafından ihtiyaç duyulan
sağlık malzemeleri Kızılay tarafından tedarik edilmiş ve depolara ilgili
malzemelerin teslimatları gerçekleştirilmiştir.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
(UNOCHA) Gıda Kolisi Yardımı
Kızılay’ın kayıtlı kamplarında 8 ay boyunca düzenli gıda kolisi dağıtımlarının
yapılması konusunda Kızılay ve UNOCHA arasında protokol imzalanmıştır.
Proje kapsamında Azez ve İdlib bölgesinde gıda kolisi dağıtımı
gerçekleştirilmiştir.
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Suriye İnsani Yardım Operasyonu

Çocuk Programları Çalışmaları

Kızılay Ağustos 2012’den itibaren 5 il 14 sınır noktasında faaliyetlerini
sürdürmektedir. Suriye’de bulunan ihtiyaç sahiplerine temel insani yardım
malzemesi sağlanması ve bölgedeki insanların yaşam kalitelerinin daha iyi
standartlara getirilebilmesi kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.

Kızılay ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında
Mayıs 2013’te imzalanan iş birliği çerçevesinde 4-18 yaş grubu çocukları ve
ebeveynlerini/bakım verenlerini hedefleyen, koruyucu/önleyici ve farkındalık
yaratmaya yönelik psikososyal destek, çocuk koruma, sosyal uyum, gençlerin
güçlendirilmesi ve eğitime destek faaliyetleri yürütülmektedir.

SI N I R ÖT E SI SE V K IYATL A R
Sektör/Alt Sektör

Miktar (Adet)

Fiyat (₺)

Barınma

2.051

3.786.464,67

Çalışmalar kapsamında çocuk koruma, psikososyal destek, sosyal uyum,
liderlik, gönüllülük, ebeveyn, akademik destek ve Türkçe dil desteği
programlarıyla yıl içinde 388.628 ekinlik düzenlenerek 93.041 kişinin
yararlanması sağlanmıştır.

16 İl 33 Faaliyet Alanı
Eğitim

184.012

2.131.446,33

İstanbul
Kocaeli
Bursa

Gıda
Gıda Dışı
Malzeme

135.976.833

232.841.718,15

Ankara

İzmir

19.901.054

121.724.923,25

Kayseri
Konya
K.Maraş
Adana

+
80 81

Sağlık

1.988.974

23.445.839,09

Mersin

Su, Sanitasyon,
Hijyen

855.040

10.429.095,86

2

Toplam

158.907.963

394.359.487,35

1

Çocuk Programları
Koordinatörlüğü

3

Çocuk Koruma
Merkezi

Osm.

Hatay

G.Antep
Kilis

15

Toplum
Merkezleri

Şanlıurfa

8

Mardin

Mobil
Ekipler

7

Geçici Barınma
Merkezleri
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Ülkemiz Sınırları Dışında Desteklenen Kamp ve Yetimhaneler

Göç Mağduru İnsanların Ekonomik Güçlenmesi

İdlib ve Kuzey Batı Halep Bölgesi’nde kamp ve yetimhanelerle ihtiyaç
sahiplerine barınma imkânı sağlamaktadır. Bu hizmetin yanı sıra
kamplardaki vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanacağı insani yardım
malzemelerinin dağıtımı Kızılay tarafından gerçekleştirilmiştir.

Göç mağduru insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, koruma ve
sosyoekonomik güçlendirme üzerine çok sektörlü yaklaşımla eğitimler, bilgi
ve beceri geliştirme faaliyetleriyle kapasitelerinin artırılması, ürün bazlı
mesleki eğitimlerin verilmesi yönünde çalışmalar yürütülmüştür.

6

10

Kamp

9

Proje

13.960
Yararlanıcı

Yetimhane

Aile Bağlarının Yeniden Tesisi

İDLİB

2

Kamp

2

Yetimhane

Aile birleştirme hizmeti kapsamında savaş, çatışma veya insani kriz
sebebiyle göç yolunda birbirinden ayrı düşmüş birinci dereceden aile
üyelerinin ilgili ulusal ve (ya) uluslararası devlet kurumları, ulusal ve
(ya) uluslararası sivil toplum kuruluşları ve Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin
bileşenleriyle iş birliği içinde yeniden birleştirilmelerine yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Kayıp araştırma hizmeti kapsamında savaş, çatışma veya insani kriz
sebebiyle göç yolunda birbirinden ayrı düşmüş birinci ve ikinci dereceden
aile üyelerinin akıbetlerinin belirlenmesine yönelik ilgili ulusal ve (ya)
uluslararası devlet kurumları, ulusal ve (ya) uluslararası sivil toplum
kuruluşları ve Kızılhaç Kızılay Hareketi’nin bileşenleriyle iş birlikleri ve saha
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kuzey Batı
Halep Bölgesi

82 83

Aile mesajı iletimi hizmeti kapsamında ise olağan iletişim kanallarıyla
haberleşme imkânına sahip olmayan aile üyelerine yönelik çalışmalar
yürütülmüştür.
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3.1.3. Toplum Temelli Çalışmalar ile
Toplumun Afetlere Karşı Direncini Artırmak
Hedefler

769

258

∫ Toplumun afetlere yönelik bilinçlendirilmesi için daha etkin faaliyetler
yürütmek
∫ Afetlere hazırlık bağlamında kurumsal kapasiteyi geliştirmek
∫ Afetlere zamanında ve etkin müdahale etmek
∫ Afet bölgelerine yönelik iyileştirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak
∫ Türkiye afet yönetim planları kapsamında verilen sorumlulukları en iyi
şekilde yerine getirmek

107

10

70 dk

53 dk

48

64

233.600
Kızılay Barınma Kapasitesi - Kişi

Şube Afet Müdahale
Ekibindeki Gönüllü

Kızılay Beslenme Kapasitesi - Kişi

565

40.309

265

Afet Eğitimleri
Yararlanıcısı

86 87

Acil Afet
Müdahale Timi

543.750

116

Psikolojik İlk Yardım
Eğitimleri Yararlanıcısı

Şube Gönüllü
Afet Müdahale Ekibi

Uzman Afet Müdahale
Çalışanı

Afete Anında İlk Beslenme
Hizmetinin Sunulma Süresi

Afet Olduğunda Kızılay’ın
İntikal Süresi

Psikolojik İlk Yardım
Seminerleri Yararlanıcısı

Afet Uzmanlık Eğitimleri
Yararlanıcısı

Beslenme Stratejik Planı
Oluşturulan İl

Kızılay’ın Düzenlediği/
Katıldığı Tatbikat
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6

39

Kent/Orman Yangınları

Arama/Kurtarma

28

Aşırı Kar Yağışları

112

5

Afet

Deprem

2

Fırtına/Hortum

88 89

1

Maden Kazaları

1

Heyelan

3

3.447.028

192.095

150.500

Afet Acil Durum

23

Sel/Su Baskını

Salgın Hastalık

112

4

Ulaşım Kazaları

Gıda Kolisi Ulaştırılan Kişi

5

Bölge Afet
Yönetim Merkezi

Sıcak Yemek Kişi/Öğün

Hijyen Seti Ulaştırılan Kişi

12

Afet Müdahale
Merkezi
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Kızılay Beslenme Kapasitesi
Beslenme kapasitesinin fiziki olarak artırılmasının yanı sıra beslenme alanında
hizmet veren sivil toplum kuruluşu, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin
koordine edilmesi amacıyla “Beslenme Platformu” kurulmuş ve Beslenme
Akreditasyon Kılavuzu hazırlanarak yayımlanmıştır.
Beslenme Platformu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kızılay’a
tevdi edilen rol ve sorumluluklar kapsamında afet bölgesinde afetzedelerin
beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyonun yerine getirilmesi amacıyla
oluşturulmuştur.
Beslenme Akreditasyon Kılavuzu, afet ve acil durumlarda sunulacak hizmet
alanlarında faaliyet göstermek isteyen, sivil toplum kuruluşu ve özel
kuruluşların akredite edilmesi, akredite edilenlerle çalışma grupları arasında
koordinasyonun sağlanması, sunulacak hizmetin standartlarının belirlenmesi,
kalitesinin artırılması ve kalite sürekliliğinin korunması için hazırlanmıştır.

543.750
Kızılay’ın Mevcut Beslenme
Kapasitesi

2.761.107
Ulusal Beslenme Kapasitesi

90 91

+

Beslenme Tür

Adet

Kapasite (Kişi)

Aşevi

29

166.750

İkram Aracı

72

80.500

Karavan
Mutfak

3

6.000

Konteyner
Mutfak

3

6.000

Mobil Aşevi

14

76.000

Sahra Mutfak

22

208.500

-

543.750

Yerel düzeyde afetin meydana gelmesi hâlinde mevcut güç ve kaynakların etkin ve
verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla “Kızılay Afet Beslenme Stratejik
Planı”nın 81 il için hazırlanması planlanmış, 48 ilde çalışmalar tamamlanmıştır.
“Kızılay Afet Beslenme Stratejik Planı” kapsamında tüm il ve ilçelerde sıcak yemek
üretilebilecek açık ve kapalı alanlar, yemek üretim kapasitesi bulunan firmalar,
ekmek fırınları, aşevleri, depo ve transfer merkezleri, konaklama alanları ve
bölgede hizmet sunan sivil toplum kuruluşu kapasiteleri belirlenmektedir.
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Kızılay Barınma Kapasitesi
Afet ve göç gibi acil durumlarda barınma ihtiyacının sağlanması amacıyla
kapasite artırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kızılay’ın mevcut barınma
kapasitesi 233.600 kişidir.

46.083
Barınma Çadırı

637

Yaşam Konteyner

Afet ve Psikolojik İlk Yardım Eğitimleri
Afet ve acil durumlarda yürütülen psikososyal destek faaliyetleri hazırlık ve
müdahale aşamalarını içerir. Normal dönemde kurum içi/dışı ve toplum tabanlı
eğitimlerle çalışanlar, gönüllüler ve vatandaşlar afet/acil durumlarla başa çıkmaya
ve güçlendirmeye çalışılır. Afet/acil durumlarda ise sahada müdahale çalışmalarını
yürütür.
Normal dönemde verilen psikososyal hizmetler ise dönemsel bir müdahale
olmayıp ihtiyaç duyulan alanlarda kalıcı programların geliştirilmesine ve hazırlık
yapılmasına yönelik çalışmaları kapsar.
Afet yönetimi alanında uzman eğitmenler tarafından gönüllülere, toplum
liderlerine ve çocuklara yönelik afet bilinçlendirme, çalışanlara ise afet uzmanlık
eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Eğitim esnasında teorik bilgiler sunular
aracılığıyla pratik bilgiler saha uygulamaları ve tatbikatlar ile yapılmıştır. Bunun
yanı sıra Türkiye’de meydana gelen büyük afet ve acil durumlara ilişkin anma
etkinlikleri ile Kızılay Haftası kapsamında gelen yaklaşık 13.000 öğrenciye
müdahale merkezleri tarafından afet bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
Psikolojik ilk yardım yaygınlaştırma çalışmalarıyla afette görev alması öncelikli
Kızılay çalışan ve gönüllülerin sonrasında ise ülkemizin çeşitli bölgelerinde
toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yaygınlaştırmayı sağlamak
amacıyla eğitmen eğitimiyle psikolojik ilk yardım eğitmeni yetiştirilmiştir.
Eğitmenler, psikolojik ilk yardım yaygınlaştırma çalışmalarını ülke genelinde
gerçekleştirecektir.

92 93

Sağlık Acil Müdahale Birimleri (ERU) Projesi
Sağlık Acil Müdahale Birimleri (ERU), ulusal ve uluslararası afetlere
müdahale etmek için gerekli eğitimleri alan teknik uzman gruplardan
oluşan, standart ekipman modüllerini içeren, kısa sürede konuşlandırılmaya
hazır olan ve ulusal dernekler tarafından kurulan yapılardır.
Kızılay tarafından yürütülen Sağlık Acil Müdahale Birimleri (ERU) projesi
kapsamında afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası müdahaleler
gerçekleştirerek sahra sağlık üniteleriyle uluslararası Sağlık Acil Müdahale
Birimleri (ERU) sınıflandırması içinde yer almak amaçlanmaktadır. Bu
sürece yönelik akreditasyon, incelemeler, eğitim ve ziyaret çalışmaları
yürütülmüştür.

2021 FAALİYET RAPORU

3.1 TOPLUMSAL DAYANIKLILIK

Şube Gönüllü Afet Müdahale Ekipleri

Uluslararası Afetlerde
Yardım Çalışmaları

Kızılay Şubeleri, afet ve acil durumlara müdahale
edebilecek, gönüllülerden oluşan Şube Afet Timleri
(ŞAT) oluşturmaktadır.
2021’de Adana, Ağrı, Bartın, Diyarbakır, Elâzığ,
İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Muş, Osmaniye,
Sinop, Trabzon, Hatay ve Van olmak üzere 15 ilde şube
afet timi eğitimleri verilmiş, 107 tim oluşturulmuştur.

Afet Koordinasyon Timi
Afet ve acil durumlar sonrasında müdahale çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere afetin meydana geldiği alana ilk hareket edecek personelin mevcut
kapasiteleri eğitimlerle geliştirilerek timler oluşturulmaktadır.
Afet bölgesine ulaştıklarında etkilenen bölgenin keşfi ve araştırmasını
yaparak müdahale önceliklerinin, ekipman ve kaynakların belirlenmesiyle
profesyonel ekiplerin alana yönlendirilmesi ve gerekli çalışmaları
gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Afet Operasyon Merkezi (AFOM)
ve afet müdahale merkezlerinde
bulunan personel için gerekli
eğitim süreçleri tamamlanarak
afet koordinasyon timleri
oluşturulmuştur.

10
Tim

94 95

Aciliyeti, boyutu ve karmaşıklığı
nesnel olarak çok kuvvetli ve
yerel hükûmetlerin başa çıkabilme
kapasitesinden fazla olan krizlere L3
Seviye kriz denir. Bu krizlerin ortaya
çıkmasının temel sebebi genellikle
şiddetli çatışmalar veya kıtlık koşulları
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
doğrultuda yayınlanan Birleşmiş Milletler
(BM) L3 seviyesindeki yardım çağrılarına
yönelik Hırvatistan, Etiyopya Tigray
Krizi, Afganistan, ST. Vincent, Somali,
Nijer, Kenya, Haiti’ye nakdî yardımlarda
bulunulmuştur.
Kızılay’ın Düzenlediği/Katıldığı Tatbikatlar
Afet müdahale süreçlerinde Kızılay’ın imkân ve kabiliyetlerinin
değerlendirilmesi, refleks hızının ortaya çıkarılması ve eksik
bulunan alanların güçlendirilmesi amacıyla saha ve masabaşı
tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 5.06.2021
tarihinde Çamkoru tatbikatı, 08.10.2021 tarihinde 10 farklı
afetin aynı zaman dilimlerinde meydana gelmesi durumunda
Kurumun imkân ve kabiliyetlerinin ölçülmesi amacıyla çoklu
afet tatbikatı ve 24.10.2021 tarihinde Heybeliada gece tatbikatı
gerçekleştirilmiştir.
TAMP kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri başta
olmak üzere yerel düzeydeki tatbikatlara ve ulusal düzeyde AFAD
Başkanlığının yürüttüğü 61 tatbikata iştirak edilmiştir.

64

Kızılay’ın
Düzenlediği/Katıldığı
Tatbikat Sayısı
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3.1.4. Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan
Toplum için Çalışmak
Hedefler
∫ İnsan sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklarla mücadeleye destek olmak
∫ Toplumda sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmek ve sağlık okuryazarlığı artırmak
∫ Yaşlı veya bakıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik yürütülen hizmetlere destek
olmak

547

İnsan Sağlığına Zarar Veren
Kötü Alışkanlıklarla Mücadele
Eğitimleri Yararlanıcısı

261

1.596

Toplum Sağlığı Eğitim ve
Seminerleri Yararlanıcısı

5.551.011

Sosyal Medya
Sağlıklı Yaşam İçeriği

Sosyal Medya Sağlıklı Yaşam
İçeriklerine Erişim

64

23.861

İlk Yardım Eğitim Merkezi

2

Huzurevi

98 99

İlk Yardım Seminerleri
Yararlanıcısı

1

Rehabilitasyon
Merkezi

77.428

200

82.175

929.190

Sertifikalı İlk Yardım
Eğitimi Yararlanıcısı

Spor Etkinliği
Katılımcısı

Spor Etkinliği

Sağlık Yardımları
Yararlanıcısı
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Sağlık Yardımı

Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri

Hastaların ödeme güçlerini aşan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi
giderlerine destek olmak amacıyla yapılan yardımlardır.

İnsan sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklarla mücadeleye yönelik Kızılay
Akademi Öğrenme Portali (LMS) üzerinde Yeşilay’a ait bağımlılık mücadele
hakkında eğitim modülü bulunmaktadır. Yeşilaydan temin edilen içerikler
LMS üzerinden yayımlanmaktadır.

Engelli/Tıbbi ve Cihaz Yardımı
Sağlık raporuyla bir cihaz/araç kullanması uygun görülen ve ihtiyaç
sahibi olduğu belgelenen kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
karşılanmayan veya bir kısmı karşılanan ihtiyaçlarına yönelik yardımlardır.
Bu faaliyet kapsamında 188 ihtiyaç sahibine ulaşılmıştır.
COVID-19 Çalışmaları
Kızılay, 2021’de COVID-19 ile mücadelede bağışçıların katkılarıyla sağlık
kuruluşlarına destek, COVID-19 web sitesiyle toplumu bilgilendirme ve
personel sağlığına yönelik çalışmalar yürütmüştür. Afetlerde etkilenen
topluma kişisel koruyucu ekipman (maske, dezenfektan vb.) dağıtım
faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Toplum Sağlığına Yönelik Eğitim ve Seminer Çalışmaları
Sağlıklı yaşam, davranış değişikliği ve farkındalık yaratarak sağlıklı
yaşlanmayı hedefleyen bilinçli toplum oluşturulması, bulaşıcı olmayan
hastalıkların önüne geçilmesi kapsamında kurum içi eğitmen kapasitesi
artırılmış, eğitim ve seminerler düzenlenerek 1.596 kişinin yararlanması
sağlanmıştır.
Sağlıklı Yaşam Farkındalık Çalışmaları
Toplum sağlığı bilinçlendirme çalışmaları, COVID-19, ilk yardım, aşı
bilinçlendirme, sağlıklı yaşam, engelli bakımıyla ilgili toplumda farkındalığın
artırılması amacıyla web sitesi ve sosyal medya alanlarında 261 içerik
paylaşılmıştır.
İlk Yardım Eğitim ve Seminerleri
İlk Yardım Eğitim Merkezleri (İYEM) ve Genel Merkez tarafından topluma,
kurum personeline, gönüllülere ve diğer tüm kurum ve kuruluşlara sertifikalı
ilk yardım eğitimleri ve seminerler düzenlenmiştir.
“İlk Yardım Eğitmenleri Mobilizasyonu Projesi” kapsamında gönüllü ilk
yardım eğitmenleri aracılığıyla her hanede bir ilk yardımcı kapasitesi
oluşturulmuş ve 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası boyunca ilk yardım
farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

100 101
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Uluslararası İlk Yardım Projesi
Uluslararası alanda sertifikalı ilk yardım eğitimleriyle 05-16 Aralık 2021’de de
Kızılay Irak Delegasyon Başkanlığı koordinesinde Irak/Erbil’de 24, Azerbaycan
Delegasyon Başkanlığı koordinesinde Azerbaycan/Bakü’de 21 ilk yardım
eğitmeni yetiştirilmiştir.
Sportif Faaliyetler
Türkiye genelinde Kızılay Şubeleri, Gençlik ve Kadın Kolları ile toplumda sportif
faaliyetlerin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler
düzenlenmiştir. Düzenlenen etkinlikler ve etkinliğe bağlı açılan görevler
gonulluol.org üzerinden takip edilmiştir
Engelli ve Yaşlılarda Evde Bakım Verene Destek Çalışmaları
Engelli ve yaşlılarda evde bakım verene destek çalışmaları kapsamında evde
bakım eğitici eğitimleri düzenlenmiştir. İlgili eğitimler Adana, Ankara, Antalya,
Aydın, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Elâzığ, İzmir, Kocaeli, Kahramanmaraş,
Manisa, Samsun, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 15 ilde 25 kişilik
eğitmen kapasitesi oluşturulmuştur. Eğitmenlerle evde bakım verenlere
ziyaretler gerçekleştirerek doğru bakım konusunda bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirmiştir.

401

Ev Ziyaretleri İle
Doğru Bakım Konusunda
Bilinçlendirilen Hane

1.737
Evde Bakım & Temizlik
Desteği Yararlanıcısı

102 103
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3.1.5. Hayata Tutundurmak ve Yaşam Kalitesini
Artırmak için Kan ve Kan Ürünlerini Temin Etmek
Hedefler
∫ Ulusal kan ve kan ürünleri ihtiyacını güvenli kan temini programı çerçevesinde
karşılamak
∫ Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen potansiyel kök hücre bağış hedefini
gerçekleştirmek
∫ Hücre ve doku bankacılığı yönetim ve organizasyon sistemini geliştirmek

2.751.692
Toplanan Kan Bağış
Miktarı - Ünite

%93

Kızılay Kan Bağışı
Hedef Gerçekleşmesi

5

İyileştirilen/Yeni Açılan
Hizmet Birimi

%76

%96

Kan Bağışçısı Memnuniyeti

%90

Türkiye Kan ve Kan Bileşeni
İhtiyacı Karşılama

Örnek Alınan Potansiyel Kök Hücre
Bağışçı Hedefinin Gerçekleştirilmesi

%88

Eşleşen Kök Hücre
Bağışçısı Memnuniyeti

106 107

68
Kan Bağış
Merkezi

18
Bölge Kan
Merkezi
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Kan Toplama, Üretim ve Stok Yönetimi
Türkiye’de 2021’de kan ve kan bileşeni kullanan 1.144 sağlık kuruluşu
bulunmakta, 1.131 hastanenin tüm kan bileşeni ihtiyacı, Kızılay kan hizmet
birimlerince karşılanmaktadır. Bu hastanelerden 13’ü Sağlık Bakanlığı
tarafından geçici olarak bölge kan merkezi yetkileri verilerek “Süreli Bölge
Kan Merkezi” statüsünde lisanslanmıştır. Süreli BKM, kan bağışı toplama
faaliyeti gerçekleştirerek kan bileşenini hastanesinde kullanabilmektedir.

3.000.000

2020 yılı
Ülke Kan İhtiyacı

108 109

Türk Kızılay Kan Bağışı Sayısı

2.751.692

3.044.713

2.429.302

2.704.636

2021 yılı
Ülke Kan İhtiyacı Karşılama Oranı

69.445

48.095

76.417

67.218

500.000

306.400

260.552

2.607.028

2.316.857

2.751.692

1.000.000

2.429.302

1.500.000

%90,4

1.177.146

2.500.000
2.000.000

Ülke Kan İhtiyacı Karşılama Durumu
%90

2020-2021 Yılları
Kan Bağışı Sayıları ve Hizmete Sunum Rakamları

1.068.683

Ancak ihtiyaç duymaları hâlinde Kızılay tarafından kan tedariki
sağlanmaktadır. Kızılay tarafından 2021’de Süreli BKM ihtiyaçlarının
%28’i karşılanarak 68.918 ünite kan bileşeni hizmete sunulmuştur. Ülke
genelinde toplanan kan bağışlarının dağılımı, anlaşmalı sağlık kuruluşlarının
transfüzyon merkezlerince %3,7 oranında, Süreli BKM’lerce %5,9 oranında
ve geriye kalan %90,4 oranında ise Kızılay tarafından karşılanma şeklinde
gerçekleşmiştir.

0

Kan Bağış
Sayısı

Eritrosit
Süspansiyonu

Taze Donmuş
Plazma

Havuzlanmış
Trombosit
Süspansiyonu

Aferez

CRYO

2020 Yılı
2021 Yılı
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Plazma Fraksinasyon Projesi

Kök Hücre Çalışmaları

Plazma proteinlerinin kanın sıvı kısmı olan plazmadan ayrılması,
saflaştırılarak standart beşerî ilaç hâline getirilmesi için yürütülen fiziksel
ve kimyasal işlemlere plazma fraksinasyonu denir. Plazma fraksinasyonu
yoluyla elde edilen ilaçlar grubuna da plazma ürünleri denilmektedir.
Plazma fraksinasyon ürünleri, başta hemofili olmak üzere bazı kan ve
enfeksiyon hastalıklarında,bağışıklık sistemi bozukluklarında bağışıklık
sistemini kuvvetlendirmek amacıyla kullanılan, çoğunlukla yaşamı tehdit
eden hastalıkların tedavisinde sıklıkla ilk ve bazen tek tedavi seçeneği olan
önemli ve stratejik ilaç grubudur.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen 115.663 kök hücre bağışçısı
kazanımı hedefinin %76’sı (87.267) gerçekleştirilmiştir. Kazanılan kök
hücre bağışçılarının %57’si erkek, %43’ü kadın bağışçılardan oluşmaktadır.
Bağışçı adaylarının %56’sı 18-35 yaş aralığındaki, %66’sı aynı zamanda
kan ve/veya trombosit aferezi bağışı yapan bağışçılardır. Ayrıca, kök hücre
bağışçılarının bağışta bulundukları yere göre dağılımlarına bakıldığında
gezici ekiplerde %78, sabit merkezlerde %22 oranında bağışçı kazanımı
gerçekleştirilmiştir.

19.05.2017’de “Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi Protokolü” revize
edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay arasında tekrar
imzalanmıştır. İlgili protokolde Kızılay, ilgili projenin ham madde sağlayıcısı
olarak görevlendirilmiştir.
Proje için ihtiyaç/eksiklik analizleri yapılmış ve pilot bölge olarak Kuzey
Marmara (Kartal, İstanbul) Bölge Kan Merkezi ardından da Orta Akdeniz
(Adana) Bölge Kan Merkezi seçilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu Kuzey
Marmara ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezleri gerek fraksinatör gerekse
AB otoritelerince yapılacak denetimlere hazır hâle getirilmiştir.
Denetimler, 11-20 Ekim 2021 arasında Kuzey Marmara BKM ile Orta
Akdeniz BKM ve bağlılarında Avrupa İlaç Kurumu (European Medicines
Agency [EMA]) tarafından başlamış, akabinde 22 Kasım-02 Aralık 2021
arasında yüklenici firmanın anlaşmalı olduğu fraksinatör firma tarafından
bölgeler denetlenmiştir. Son olarak 7-17 Aralık 2021 arasında Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Kuzey
Marmara ile Orta Akdeniz BKM ve bağlıları denetlenmiş, ilgili bölgelerimizin
ulusal/uluslararası denetim süreci tamamlanmıştır.
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T.C. Sağlık Bakanlığının TÜRKÖK Kemik İliği Bilgi Bankası’ndan yaptığı
tarama-eşleşme çalışmaları sonucu 3.536 eşleşme yapılmış, 1.016’sı yurt
dışı hastalar için kullanılmıştır. 192 bağışçı eşleşme sürecinde kök hücre
bağışçısı olmaktan vazgeçmiş, 594 bağışçı da sağlık sorunları sebebiyle
sistemden inaktif edilmiştir.
Türkiye çapında bağışçı kazanımına yönelik eğitimler verilmiştir. Ayrıca kök
hücre bağışı konusunda bilgilendirme ve bağışa davet amacıyla düzenli kan
bağışçılarına e-bülten ve kısa mesajlar gönderilmiştir.

87.267
Kök Hücre Bağışı - Kişi
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İmmün Plazma Bağışçısı Kazanımı Faaliyetleri

Kan Bağışçısı Kazanımı Eğitim Faaliyetleri

COVID-19 2019’da Çin’in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyaya
yayılmıştır. Türkiye’de 11 Mart 2020 itibarıyla görülmeye başlanmış,
nisan itibarıyla pandemi ilan edilmiştir. Gıda ve İlaç Dairesi (Food and
Drug Administration [FDA]), COVID-19 hastalığından iyileşmiş bireylerin
kanından elde edilecek immün plazmanın hastalığın tedavisinde
kullanılmasını önermiş ve bu tedavi birçok ülkede de yaygınlaştırılmıştır.

Türkiye genelinde toplumu kan bağışı konusunda bilgilendirmek ve kişilerde
bilinç oluşturmak amacıyla farkındalık çalışmaları kapsamında eğitimler
verilmiştir.

Avrupa İlaç Kurumu tarafından iyi uygulama standartları yayımlanmıştır. Bu
doğrultuda yetkili otorite tarafından ülkemizde immün plazmanın COVID-19
tedavisinde kullanılması onaylanmıştır. İlgi karara istinaden Bakanlığımızca
2020’de Kızılay, immün plazma tedariği için yetkilendirilmiştir. COVID-19
hastalığı tedavi protokolleri süreç içerisinde Bakanlık tarafından
güncellenerek standart uygulama ülke geneline yaygınlaştırılmış ve başarılı
şekilde immün plazma süreci yönetilmiştir. Hastaneler tarafından talebi
yapılan plazmaların karşılanmasını sağlamak amacıyla hâlen immün
plazma bağışçısı kazanımı çalışmaları yürütülmektedir.
Kan Bağışçısı Memnuniyeti
Kan bağışçısı memnuniyet anketleri; kan bağışçılarının bağış sürecinde
yaşadığı deneyimle tekrar bağışta bulunmasına katkı sağlayan faktörlerin
belirlenebilmesinin yanı sıra farkındalığın ve memnuniyetin ölçülmesi
amacıyla uygulanmaktadır.
Kan bağışı ekibi memnuniyet anketleri; kan bağışı merkezlerinde kan
bağışı ekip personelinin memnuniyetinin ve ekiplerin etkililiğinin ölçülmesi
amacıyla uygulanmaktadır.
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“Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı” kapsamında Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında kan bağışı kampanyaları ve eğitim
faaliyetleri 2006’danbu yana yürütülmektedir. Bu kapsamda öğrenciler,
veliler ve okul personeline eğitimler verilmiştir.
Üniversitelerle gerçekleştirilen faaliyetler günümüze kadar “Hedef-25”
başlığı altında sürdürülmüş ve her yıl üniversitelerde kan bağışı farkındalık
çalıştayları gerçekleştirilerek toplumsal faydanın temeli atılmış, güvenli,
sürekli ve karşılık beklemeyen kan bağışçılarına ulaşılmasında önemli bir yol
katedilmiştir.
Pandemi döneminde önlemler nedeniyle eğitimler kısıtlı gerçekleştirilmiş,
610 eğitim faaliyeti sunulmuş, 115.772 kişiye ulaşılmıştır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kan Bağışçısı Kazanım
Destek Programı Sürdürülebilirlik Projesi
Türkiye Kızılay Derneği ile Kuzey Kıbrıs Kızılayı arasında 06.05.2016’da
imzalanan iş birliği protokolüyle “Kan Bağışçısı Kazanım Destek Programı
Sürdürülebilirlik Projesi” ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kan bağışçısı
kazanımı çalışmaları devam etmektedir. Projenin başladığı 2017’den beri
Kuzey Kıbrıs Kızılayı’nın 1.287 mobil kan bağışı ekibiyle 29.828 ünite kan
bağışı kabul edilmiş, 46.036 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 2021’de
314 mobil kan bağışı ekibiyle 9.029 ünite kan bağışı kabul edilmiş 8.571
kişiye eğitim verilmiştir.
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3.1.6. Eğitime Erişime Destek Olmak,
Kızılay Misyon Alanlarına Yönelik Eğitim
Kurumları Kurmak ve Geliştirmek

15

24.855

62.053

%88,5

58

Dezavantajlı Grup Proje ve
Faaliyet Yararlanıcısı

Hedefler
∫ Öğrencilere yönelik burs ve eğitim yardımlarını artırmak
∫ Eğitim ve öğretime yönelik faaliyet gösteren kurumlara destek olmak
∫ Dezavantajlı toplumsal kesimler için eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak
uygulamalara destek olmak
∫ Kızılay faaliyet alanlarına yönelik geliştirilen eğitim ürün ve içeriklerinin
nitelik ve niceliklerini artırmak
∫ Kızılay üniversitesi kurmak ve geliştirmek

373

Düzenli Eğitim Yardımı
Yapılan Öğrenci

282

Desteklenen Eğitim ve
Öğretim Kurumu

116 117

2.553

55.703
Tek Seferlik Eğitim Yardımı
Yapılan Öğrenci

85.541
Eğitim Kurumlarına Yapılan
Destekten Yararlanan Öğrenci

Dezavantajlı Gruplar İçin
Proje ve Faaliyet

Kızılay Akademi Öğrenme
Portalinde Kayıtlı Kullanıcı

Kızılay Akademi Öğrenme
Portalinde Tanımlanan
Eğitimlerde Kayıtlı Kullanıcı

Kızılay Akademi Öğrenme
Portali Memnuniyeti

Kızılay Akademi Öğrenme
Portali Üzerinden Erişime
Açık Olan Eğitim

15

Güncellenen &
Yeni Hazırlanan
Eğitim Modülü
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Burs Destekleri

Uzaktan Eğitime Yakından Destek Çalışması

Öğrencilerin ekonomik, akademik ve kariyer hayatları desteklenerek
eğitimlerine nitelikli katkı sağlanması amacıyla yıl boyu öğrencilere düzenli
nakdî yardım desteğinde bulunulmuştur. Başvurular, mülakat komisyonu
tarafından Kızılay burs kriterleri kapsamında değerlendirilerek kontenjanlara
uygun burs almaya hak kazanan lise ve üniversite öğrencileri belirlenmiştir.
100 lise öğrencisi ve 273 üniversite öğrencisine 9 ay boyunca burs yardımı
gerçekleştirilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığıyla yürütülen çalışmada 09.12.2021 itibarıyla nakdî
ve ayni bağış alınmıştır. Alınan bağışlar MEB Merkez Bankası hesabına
aktarılmıştır. Bakanlık tarafından bu yardımlar Elâzığ, Erzurum, Kırklareli,
Malatya, Tokat, Eskişehir, Kırşehir, Malatya, Niğde, Şanlıurfa ve Hakkari’de
ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmıştır.

Eğitim Yardımı
İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine devam edebilmeleri ve okulların temel
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öğrencilere ayni ve nakdî yardımlarda
bulunulmuştur.

9.446.907,73
Nakdî Bağış

50
Laptop

Özel Eğitim Sınıfı Tefrişatı

Ayni yardımlar kapsamında öğrencilere kırtasiye seti, eğitim materyalleri vb.
nakdî yardım kapsamında özellikle, dezavantajlı ve özel yetenekli gruplar
arasında yer alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin, eğitimlerini ara vermeden
sürdürebilmelerine yönelik tek seferlik nakit yardımlarda bulunulmuştur.

Kızılay, doğumlarından itibaren yaşıtlarına göre pek çok konuda destek
ve bakıma daha fazla ihtiyacı olan otizmli, down sendromlu veya zihinsel
engeli bulunan özel çocukların eğitimleri için devlet okullarında sevgi dolu
“Özel Eğitim Sınıfları” açmaktadır.

Uluslararası Eğitim Çalışmaları

Özel Eğitim Sınıfları, Millî Eğitim Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda
ihtiyacı olan devlet okullarında açılmakta ve el göz koordinasyonu, motor
beceri geliştirmeye yönelik renkli, sesli, dokunarak öğrenmeyi, kavramayı
hedefleyen çeşitli eğitici materyaller temin edilmektedir.

Kızılay delegasyon ofisleri aracılığıyla yürütülen eğitim faaliyetlerinin
yanı sıra talep doğrultusunda ulusal derneklere (Kızılay/Kızılhaç) nakdî
olarak da destek sağlanmıştır. Söz konusu eğitim faaliyetleri kapsamında
delegasyonlarımızın bulunduğu ülkelerde okulların açılmasından önce
kırtasiye seti dağıtımları, ilkokul ve anaokulu restorasyon çalışmaları
(ör. Senegal), ulusal derneklerin yürüttüğü eğitim projelerine destek
olmak amacıyla nakdî yardım yapılması (Ör. Okul Sağlık Tarama ve Eğitim
Programının Geliştirilmesi Projesi/Tanzanya), okulların ihtiyaçlarına
istinaden yerelden temin edinen okul eşyalarıyla kurumlara destek olunması
vb. faaliyetlerle 21 eğitim ve öğretim kurumu desteklenmiştir.
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Denizli, Manisa ve Kayseri’de yıl boyunca
4 okul desteklenmiştir.
Okul Bakım, Onarım, Tadilat Çalışmaları
Köy okullarının fiziki ortamlarının düzeltilmesi, tamirat, tadilat ve tefrişat
eksiliklerinin giderilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Diyarbakır,
Ağrı, Kütahya, Kastamonu ve Muş’ta 5 okul desteklenmiştir.

15
Tablet
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Kızılay Kamp Eğitimleri
Kızılay gönüllülerinin koordinasyonunda 11-21 yaş arası gençlerin müzik,
spor, halk oyunları, drama ve el sanatları branşlarında kişisel gelişimini
sağlamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve farklı kurum/
kuruluşlarla (sivil toplum kuruluşları, federasyonlar) anlaşılarak belirlenen
kurum ve kuruluşların öğrenci ve/veya üyelerine kamp açılmış ve belirlenen
alanlarda eğitim verilmiştir.
Kızılay Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) Projesi
Kızılay Akademi Uzaktan Eğitim Sistemi (LMS) bilgiyi kuruma ve tüm
topluma yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş, çeşitli eğitim modülleri
sisteme yüklenmiştir. Kullanıcı kayıtları alınarak eğitimler aktif
gerçekleştirilmektedir. Toplumun her kesiminin katılabileceği yeni
eğitimlerin geliştirilmesi ve var olanların güncellenmesiyle Kızılay Akademi
öğrenme portali üzerinde iyileştirmeler yapılmaktadır.
Anaokulu Açılışları
Kızılay tarafından yürürlüğe alınan “81 İl 81Anaokulu Projesi” kapsamında
şubeler aracılığıyla 11 anaokulu açılmıştır.
Engelsiz Sınıfları ve Kütüphane Açılışları
Kızılay tarafından okulların kütüphanelerinin geliştirilmesi çalışmalarına
destek olunmuştur. Ülke genelinde birçok il ve ilçede okul kütüphaneleri
kurulmuş, kütüphanelerin kitap ihtiyaçları kampanyalarla giderilmiştir.

35.863

Kütüphane Projesinden
Yararlanan Öğrenci
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Kızılay Haftası
Kurulduğu 1868’den beri ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek
ilkesiyle hareket eden Kızılay, her yıl 29 Ekim-04 Kasım arasında tüm yurtta
kutlanan Kızılay Haftası’nın bu sene de öncüsü olmuştur. Türkiye genelinde
tüm şubeler ve gönüllülerle birlikte şenlik havasında kutlanan haftanın teması
“Gönüllülük” olarak belirlenmiştir.
Kızılay çatısı altında bulunan afet müdahale, kan, toplum, ilk yardım
merkezleri ve çocuk programları da hafta kutlamalarına dâhil olarak Kızılay’ın
faaliyetlerinin anlatılması, gönüllülüğün önemine vurgu yapılması ve daha
fazla kişiye ulaşılması noktasında çalışmalara katılmıştır.
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3.1.7. Daha Yaşanabilir Bir
Çevre için Çalışmak
Hedefler
∫ Sorumlu üretim ve tüketim bilincini geliştirerek kaynakların etkin ve
verimli kullanımını artırmak
∫ Karasal yaşamın korunmasına ve sürdürülebilirliğine destek olmak
∫ Sudaki yaşamın korunmasına ve sürdürülebilirliğine destek olmak
∫ İklim değişikliğiyle mücadele için yapılan çalışmalara destek olmak

%12
Atık Miktarında
Azalma

197
Atık Toplama
Etkinliği

20

Sıfır Atık Modeline
Geçen Tesis

3.955
Atık Toplama Etkinliğine
Katılan Gönüllü

146

Hayvanların Yaşamlarını
Sürdürebilmesine
Yönelik Etkinlik

1.413

Hayvanların Yaşamlarını
Sürdürebilmesine Yönelik
Etkinliklere Katılan Gönüllü

11

Sudaki Yaşamı
Koruma Etkinliği

169

Sudaki Yaşamı
Koruma Etkinliğine
Katılan Gönüllü

196

İklim Değişikliği
Eğitim Yararlanıcısı

124 125
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Atık Azaltma Çalışmaları
Mart 2019’da “Kızılay Sıfır Atık Projesi” uygulamaya alınmıştır. Sıfır atık
uygulamasına dair farkındalık çalışmalarının yürütülmesi doğrultusunda
konuya hassasiyet artırılmıştır. Sıfır atık bilincinin insanlar arasında
yaygınlaşmasından kaynaklı kâğıt, plastik, cam, metal, bitkisel yağ atık
miktarları azaltılmıştır.

Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirliği Hususunda
Bilinçlendirme Çalışmaları

Kızılay’ın tüm şubelerine ve toplum merkezlerine sıfır atık uygulamasının
yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalar yürütülmüştür.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ilişkin karasal
yaşam, sudaki yaşam ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme
sağlamak amacıyla eğitim modüllerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu farkındalığın ülke genelinde yaygınlaştırılması
amacıyla Kızılay gönüllülük ağı gonulluol.org üzerinden düzenli periyotlarda
çevreci faaliyetler düzenlenmiş, çoklu katılımlar bu ağ aracılığıyla
sağlanmıştır.

Fidan Dikim Çalışmaları

Doğadaki ve Sokaktaki Hayvanların Yaşamlarının Sürdürülmesi

Daha yaşanabilir çevre için karasal yaşamın korunması ve sürdürülmesine
yönelik Kızılay’ın ülke genelinde yaygın yapılanması ve gönüllü ağıyla fidan
dikimine yönelik etkinlikler organize edilmiştir. Ayrıca bazı illerimizde Kızılay
Ormanları oluşturulmuştur.

Doğadaki ve sokaktaki hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesine
ilişkin toplumda farkındalık oluşturmak ve hayvanların yaşamlarını
sürdürebilmesine ilişkin yardım çalışmaları Kızılay şubeleri ve teşkilat
yapıları koordinasyonunda yürütülmekte ve bu faaliyet çalışmalarına çoklu
katılım sağlanmıştır.
Karbon Emisyon Azaltma Çalışmaları
Kızılay, karbon emisyon salınımının azaltılması kapsamında zorunlu
olmadığı sürece uçak seyahatleri yerine daha az karbon salınımı yapan kara
yolu ulaşımını tercih etmiştir. Tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanların
bilinçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Kâğıt
tüketiminin azaltılmasına yönelik projeler geliştirilmiştir. Kâğıt, elektrik ve su
tüketimine ilişkin azalışlar tespit edilmiştir. Sıfır atık çalışmaları da karbon
emisyonunu azaltmaya katkı sağlamıştır.
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İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 Toplumsal Dayanıklılık
3.2 Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven
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Stratejik planda
“Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven”
temel alanına bağlı 4 amaç, 15 hedef
bulunmaktadır.
Amaçlar
∫
∫
∫
∫

Daha çevik, yenilikçi ve hesap verebilir bir yönetim mekanizması kurmak
Katılımcı ve ilkeli çalışmalarla güçlü paydaş ilişkileri kurmak
Finansal sürdürülebilirliği sağlamak
Kızılay Yatırım A.Ş. bünyesinde gelir getirici faaliyetler yürütmek
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3.2.1. Daha Çevik, Yenilikçi ve Hesap Verebilir Bir
Yönetim Mekanizması Kurmak
Hedefler
∫ Kalite yönetimi kapsamında tüm iş süreçlerini ve iç mevzuatı iyileştirmek,
dijital dönüşümü tamamlamak
∫ Risk ve uyum, denetim ve kontrol mekanizmalarını geliştirmek ve
güçlendirmek
∫ Kızılay faaliyet alanlarına yönelik AR-GE ve girişimcilik çalışmaları ile yeni
hizmet ve ürün modelleri geliştirmek, sosyal hizmet alanına kazandırmak
∫ Kızılay faaliyet alanlarına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan
bilimsel çalışmaları desteklemek
∫ Yönetsel bilgi ve raporlama sistemlerini geliştirerek tüm yönetim
kademelerinde daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
∫ Şube ve temsilciliklerin yetkinliklerini ve imkânlarını geliştirerek sahada
etkinliklerini artırmak

193

56

Yeni Kurumsal
Mevzuat

Güncellenen Kurumsal
Mevzuat

%95,85
BT Hizmet Masası
Taleplerinin Karşılanması

24

47

Yapılan
Araştırma

265
Şube
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15

Yapılan Risk
Değerlendirme

Desteklenen
Araştırma

306
Temsilcilik

54.426
Üye
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Mevzuat Yönetimi

Bilimsel Araştırma, Akademik Yayın ve İş Birlikleri

Kızılay’ın yürürlükte olan süreç ve mevzuatı düzenli gözden geçirilir.
İhtiyaçlar doğrultusunda yeni süreç ve mevzuat oluşturulması ve var olan
süreç ve mevzuatın güncelleme çalışmaları yürütülmektedir.

Türk Kızılay faaliyet alanlarına yönelik olmak üzere sosyal bilimler, afet
yönetimi, acil yardım, halk sağlığı, insani yardım, ekonomi, güvenlik ve
istatistiksel alanlarda araştırmalar yapılmış ve farklı alanlardaki bilimsel
çalışmalar desteklenmiştir. TRC Journal Of Humanitarian Action/Türk Kızılay
Afet ve İnsani Yardım Dergisi ile sağlık alanında TRC Journal Of Medicine/
Türk Kızılay Tıp Dergisinin yayımlanması için gerekli editoryal hazırlık ve ön
uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. Akademik alanda yapılan çalışmalar
9 üniversiteyle iş birliği protokolü kapsamında desteklenmiştir.

EFQM, OCAC, ECHO Modelleri
EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Modeli, kurumların sürdürülebilir değer
yaratma yolculuklarında kendilerini ölçmelerini, kuvvetli ve iyileştirmeye açık
alanlarını belirlemelerini, sürekli değişim ve gelişimi sağlamalarına yardımcı
olmaktadır.
202’de çeşitli sektörlerin ve akademik çevrelerin uzmanları ve doğrudan
katılımcıların bulunduğu bir ekiple EFQM Mükemmellik Modeli güncellenmiş,
EFQM Modeli olarak sunulmuştur. Kızılay’da ilk EFQM Mükemmellik Modeli
öz değerlendirme çalışmaları 2019’da gerçekleştirilmiş, 2021’de yeni EFQM
Modeli kapsamında öz değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
EFQM Modeli öz değerlendirme çalışmaları doğrultusunda Kızılay’da
yürütülen diğer kalite modellerini de (ECHO, OCAC) içeren EFQM-OCACECHO gelişim planı oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır.

Stratejik Yönetim Sistemi
Kızılay 2021-2030 Stratejik Planı 2021’de Yönetim Kurulu kararı
ile uygulamaya alınmıştır. Stratejik plan temel alan, amaç, hedef
ve performans programının ilerleme durumlarının takip edilmesi
amacıyla stratejik yönetim sistemi kurulmuş ve raporlama araçlarıyla
Kızılay genelinde paylaşıma açılmıştır. Stratejik planın izleme ve
değerlendirmesinin yapılması amacıyla üç ayda bir izleme raporları
oluşturulmuş, strateji komite toplantıları düzenlenmiş ve gerekli aksiyonlar
alınmıştır.
Şube Temel Altyapı ve Otomasyon Sistemleri
Genel Merkez bünyesinde 2019’dan itibaren SAP programının kullanımına
başlanmış; raporlama, değerlendirme ve izleme aşamalarının kullanım
kolaylığı sağladığı ara yüzüyle birçok açıdan Kuruma avantaj sağlamıştır.
Şube ve temsilciliklerde yürütülen faaliyetlerin SAP sistemi üzerinde
yürütülmesi, değerlendirilmesi ve ölçülmesi sağlanarak genel merkez,
şube ve temsilciliklerin entegre şekilde merkezî yapıdan yönetilmesi
amacıyla gerekli yazılım geliştirme, kurulum, bakım, danışmanlık ve destek
hizmetlerinin sağlanması kapsamında 2020’de SAP Otomasyon Projesi
hayata geçirilmiş, çalışmaları başlatılmıştır.
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Şube Segmentasyon Projesi

Bilgi Güvenliği

Segment Bazlı Şube Kapasite Artırma Projesi ile ülkemizin en büyük
yerel ağ yapılanmasına sahip sivil toplum kuruluşu olan Kızılay’ın,
toplumumuzun şimdi ve gelecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kapsamlı “mevcut durum ve olması gereken durum araştırması”
yapılmıştır.

Kızılay bünyesinde gerçekleştirilen süreçlere yönelik bilgi güvenliği stratejilerinin
belirlenmesi, bilgi güvenliği planının oluşturulması, bilgi güvenliği konusunda
alınması gereken aksiyonların planlanması ve takip edilmesi, yürütülen kurumsal
operasyonların ve BT operasyonlarının güvenlik bakış açısıyla incelenmesi
faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca kişisel verilerin yönetimine ve korunmasına ilişkin
programların yönetilmesi, potansiyel BT risklerinin sürekli takip edilmesi, risklerin
belirlenerek önleyici aksiyon planlarının oluşturulması, planların uygulanması ve
BT risklerine ilişkin iç kontrol, iç denetim ve uyum gereksinimlerinin belirlemesine
ilişkin süreçler işletilmiştir.

Proje, Kızılay Yönetim Kurulunun 30.01.2020 tarih 2 sayılı toplantı
kararına istinaden yürürlüğe alınmıştır. Öncelikle seçilen illerde pilot
çalışmalar yapılmış, daha sonra tüm illere yaygınlaştırılması için
çalışmalara devam edilmiştir.
Şube Performans Değerlendirme Çalışmaları
2021’de şube ve temsilciliklerde hedef bazlı performans
değerlendirme sistemine geçilmiştir. Bu sistemde hedef bazlı
çalışma planı “sürdürebilirlik”, “erişebilirlik ve operasyon yönetimi”,
“kapasite ve verimli kullanım hedefleri”, toplumsal güçlendirme” ve
“süreç performans” olmak üzere 5 ana bölümden oluşturulmuş ve
değerlendirilmiştir.
BT Sistem ve Ağ Yönetimi
Kızılay genelindeki yaklaşık 10.000 kullanıcı ve mail hesaplarının
yönetilmesi, yaklaşık 650 sanal sunucunun sanallaştırma, yedekleme,
depolama ve bulut altyapısının yönetimi, kablolu, kablosuz ağ altyapısı
ve işletim sistemlerinin yönetimi, uygulamalara ait veri tabanlarının
yönetimi, operasyonel güvenliğin sağlanmasında tüm cihaz ve
uygulamaların sorunsuz ve güvenli şekilde birbirini tamamlayarak
çalışması ve işletilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda hizmet masasında
9.052 talep açılmış ve 8.973 talep çözümlenmiştir.

136 137

Kurumsal Veri Sözlüğü
Kurumsal veri sözlüğüyle Kurumda terminoloji birliği sağlanarak ortak bir dil
oluşturulması, kurumun meta veri standartlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Kızılay kurumsal veri sözlüğünün oluşturulabilmesi için ilgili mevzuat çalışması
kapsamında “Ulusal Veri Sözlüğü (UVS)” projesi veri sözlüğü oluşturma
metodolojisi referans alınarak mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiş ve yürürlüğe
girmiştir.
Raporlama ve İş Zekâsı
Operasyonel faaliyetler ve süreçlerde verilerin anlamlı hâle getirilerek yönetim
karar destek süreçlerine yardımcı olmak üzere raporlar ve analizlerin hazırlanması
ve paylaşılması amacıyla 2019’da “Microsoft PowerBI İş Zekâsı” uygulaması
kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamayla sistemlerde bulunan veriler, modellemeler
ve veri kümeleriyle anlamlı hâle getirilerek görselleştirilmektedir.
Microsoft PowerBI uygulamasıyla dinamik raporlar oluşturulmuş, üst yönetim
talepleri, proje, faaliyet, analiz raporları vb. periyodik veya dönemsel olarak raporlar
üretilmiş ve paylaşılmıştır.
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3.2.2. Katılımcı ve İlkeli Çalışmalarla Güçlü
Paydaş İlişkiler Kurmak
Hedefler
∫ Ülkemizdeki gönüllülük kültürünü çocukluk döneminden başlayarak
geliştirmek ve Kızılay’ın faaliyetlerine destek sağlayan güçlü bir gönüllü
yapısına sahip olmak
∫ Çalışanların gelişimini ve kurum aidiyetini güçlendirmek
∫ Kurumsal iletişim çalışmalarının etkinliğini artırarak toplumdaki Kızılay
algısını ve Kızılay marka değerini güçlendirmek
∫ Ulusal ve uluslararası paydaşlarla sürdürülebilir değer üreten iş birlikleri
kurmak ve geliştirmek
∫ Kültür ve sanat faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve içerikler
oluşturmak

13.673
Gönüllülük Kültürü
Güçlendirme Etkinlik
ve Projesi

2.168
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%98,5

10.997

280

%99,15

%82

Gönüllülerin İş Gücüne
Katkısı

Gelişim Eğitimlerinden
Yararlanan Çalışan

Gönüllülerin Memnuniyeti

Uluslararası ve Çok Taraflı Etkinlik,
Faaliyet ve Organizasyonlara
Katılan Çalışan ve Gönüllü

Kamp Yararlanıcısı

3.598.328
Gönüllülük Kültürü Güçlendirme
Etkinlik ve Projesi Yararlanıcısı

₺10.184.409

Kızılay’la İlgili Olumlu
Çıkan Haber

Toplum Memnuniyeti
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186.070

Kızılay Gönüllüsü

31
179

Genç Kızılay
Teşkilatı

194

Kızılay
Kadın Teşkilatı

Gönüllü ve
Gençlik Merkezi

155

Genç Kızılay
Üniversite Topluluğu

27

Kızılay
Engelsiz Teşkilatı

2

Kızılay Kampı

142 143

Stratejik Plan, Faaliyet Raporları,
Mali Tablolar ve Politikalar
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Kızılay Engelsiz
Kızılay, engelli bireylerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım
sağlayabilmeleri için çalışmalar yürütmektedir. Bu yıl içinde “Engelsiz Kulüp”
projesiyle başlayan süreç, Türkiye’nin tüm illerinde eş zamanlı şekilde
“Kızılay Engelsiz” ismiyle teşkilatlanma çalışmalarına dönüştürülmüştür.
Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında öncelikle Kızılay Engelsiz
Yönetmeliği, sosyal medya kılavuzu ve kurumsal kimlik kılavuz çalışmaları
tamamlanmış, akabinde Kızılay Engelsiz çalıştayı ve koordinasyon kurulu
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Gönüllü Merkezleri
Gönüllülüğü toplumda yaygınlaştırmak, toplumda iyilikseverliğin
artırılmasını desteklemek, toplum ve çevre yararına gönüllü olarak iyilik
faaliyetlerinde bulunacak olan kişilerin bir çatı altında toplanmasını
sağlamak, gönüllülerin serbest zamanlarını etkili bir biçimde geçirebilmeleri
için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek,
gönüllülerin bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, Kızılay’ın
faaliyet alanları ve temel ilkeleri çerçevesinde gönüllü kazanımı ve Kızılay
sevgisi kazandırmak amacıyla gönüllü merkezleri açılmıştır.

Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Gönüllülük Tarihi Sergisi
Türkiye’nin birçok noktasında şubeler tarafından “Hilal’i Ahmer’den Kızılay’a
Gönüllülük Tarihi” sergisi açılarak gönüllülerimize ve katılımcılarımıza Kızılay’ın
tarihsel serüveni aktarılmıştır. Ankara Kızılay Meydanı’nda da açılan sergi halkın
güleryüzlü yaklaşımıyla karşılanmıştır.
Marş Mira Yürüyüşü, Defin ve Anma Törenleri
Srebrenitsa Soykırımı’nın 26’ıncı yılında Nezuk ve Potoçari arasında düzenlenen
ve üç gün süren yürüyüşe gönüllülerle katılım sağlanmıştır.
Türkiye Gönüllülük Ödülleri
Her yıl Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Gönüllüler Günü olarak ilan edilen 5 Aralık,
bu yıl Kızılay tarafından “Gönüllülük Ödülleri” töreni kapsamında kutlanmıştır. 2021’de
ilki düzenlenen tören, 2.500 kişinin katılımıyla 5 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilmiş ve layık görülen gönüllülere ödülleri takdim edilmiştir.
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Genç Kızılay
Türk Kızılay, tarihinin hemen her döneminde, kurumsal devamlılığın
gençlere yönelik çalışmalarla sürdürülmesi amacıyla gençliğe ayrı bir
önem atfetmiştir. Genç gönüllüler ile Kızılay Haftası Sokağı, Kızılay Çocuk
Festivali, Çocuk Üniversitesi, Bosna-Hersek Marş Mira Organizasyonu,
Ideathon, 19 Mayıs Gençlik Buluşması ve Hayalime Dönüşen Oyuncak gibi
birçok proje ve organizasyona katkı sunmuştur.
Kızılay Kadın
Kadın gönüllülerin daha aktif ve verimli çalışabilmesi için çalışmalarının
yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması amacıyla yeni bir teşkilat
modeli oluşturulmuştur. Kadın teşkilatlar tematik çalışmalar, özel gün ve
etkinlikler, toplumsal güçlendirme çalışmaları, çevre ve iklim vb konularda
çalışmalar yürütmüştür.
Hayalimle Dönüşen Oyuncak
Kullanılmayacak durumda olan malzemeleri kullanarak yeni bir oyuncak
ortaya çıkartmanın ana konu olduğu proje sürecinde çocukların
el becerilerinin geliştirilmesine ve atık kavramına dair farkındalık
oluşturulmuştur.
Çocuklara Kitap Ol
Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan, ihtiyaç sahibi okullar için kitap
bağış ve kazanım çalışmaları yürütülmüştür.
Umuda Yolculuk
Bilim, sanat, matematik, yazarlık, kodlama ve benzeri atölyelerle ilköğretim
çağındaki çocuklarımızın var olan yeteneklerini geliştirerek ve eksiklerini
giderme imkânı sağlayarak, yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı
olunmuştur.
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Kızılay Kampları

Hemdem Projesi

Gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve Kızılay faaliyet alanlarına ilişkin
bilinirliğinin artırılması amacıyla hedef kitlelerine yönelik farklı konsept ve
içeriklerde kamplar düzenlenmektedir.

Hemdem Projesi, Kızılay ve paydaşları iş birliğinde Bosna Hersek’te
yer alan 11-14 yaş arası 31 yetim öğrencinin eğitim, sosyal, kültürel,
ekonomik alanda desteklenmeleri ve gelecekte ülkelerinin karar alma
mekanizmalarında söz sahibi olacak bir vizyonla yetiştirilmesi için
düzenlenmiştir. Türkiye ve Bosna Hersek merkezli yürütülen proje,
Bosna’daki çocuklarla Türkiye’de belirlenen aileler arasında gönül birliği
kurmayı aynı zamanda Türk kültürünü tanımaları ve burada edinecekleri bir
Hemdem aile vesilesiyle Türkiye’yi ikinci evleri gibi görmeleri için çalışmalar
yapmayı hedeflemiştir.

Bu kapsamda gönüllü, personel güçlendirme ve motivasyon, yazarlık, Cizre
Gönüllü Merkezi, Yurdumdan Ezgiler, otizm, işaret ve bağımlılıkla mücadele
kampları düzenlenmiştir.
Gönüllü Kampları
Genç Kızılay ve Kızılay Kadın gönüllülerinin katılımıyla “Gönüllü Kampları”
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kızılaycılık, ilk yardım, kan ve kök hücre,
sağlıklı yaşam ve yaşlanma eğitimleri verilmiştir.
Geçmiş yıllarda afetlerde ve salgına bağlı çalışmalarda aktif rol alan
gönüllülerin motivasyonunu sağlamak için bu eğitimlerin yanı sıra dış
mekân etkinlikler, müzik, drama, halk oyunları ve görsel sanatlar aktiviteleri
düzenlenmiştir.

Proje kapsamında Türkçe dil eğitimi için hazırlıklar nihayete erdirilerek
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı Okulları ile
olan protokoller tamamlanmış ve Türkçe dil eğitimi Saraybosna Maarif
okullarında ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) kampüslerinde
tamamlanmıştır.
Fikir Kutusu
Fikir kutusu; çalışanların önerilerini sunabilecekleri, bu önerilerin
değerlendirileceği, değerlendirme sonucuna göre Fikir Kutusu Üst
Kurulunun nihai değerlendirmeyi yapacağı, olumlu ve/veya olumsuz nihai
değerlendirme sonucuna göre fikir sahibine geri bildirim yapılacak olan,
olumlu bulunan fikirlerin uygulamasının takip edileceği bir platformdur.
Sistem geliştirme ve test aşamaları, yaygınlaştırma planları ve mevzuat
çalışmaları tamamlanmıştır.
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Ulusal Dernekleri Destekleme Fonu Projesi
Derneğimize fon talebinde bulunan ulusal derneklerin uygun bulunan
projelerinin desteklenmesi ve kurumsal kapasitelerinin gelişimine katkıda
bulunulması amacıyla yıl içinde 5 ulusal derneğin (Arjantin/Su, Sanitasyon
Hijyen ve Salta’da Sağlık Aktivitelerinin Gerçekleştirilmesi Projesi, Bolivya/
Temel Sağlık Hizmetleri için Toplum Sağlığı Merkezi Kurulumu Projesi,
Karadağ/COVID-19 Döneminde Roman ve Mısırlı Kadınların Güçlendirilmesi
Projesi, Rusya/Toplumlara İnsani Yardım Ulaştırmak için Teknik ve İnsan
Kaynağını Artırma Projesi ve Slovenya/Kuşaklar Arası Aktarım Ağı Projesi)
projelerine nakdî destek sağlanmıştır.
Uluslararası ve Çok Taraflı Etkinlik, Faaliyet ve Organizasyonlara Katılım
Uluslararası ve çok taraflı etkinlik, faaliyet ve organizasyonlara kapasite
gelişimi, deneyim aktarımı ve ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin Kızılay
çalışan ve gönüllüleri katılım sağlamıştır.

Kızılay Tarihinin Dış Kullanıcılara Açılması
Kızılay’ın tüm paydaşları Kızılay arşivlerinden
yararlanabilir.
Arşiv koleksiyonunda bulunan belgelerin
içerik özetleri hazırlanarak araştırmacıların
yararlanması için kizilaytarih.org adresine
aktarılmıştır. Kızılay arşivinin araştırmacılar
tarafından daha aktif kullanılması için arşiv
koleksiyonunu tanıtan haberler, katalog
çalışmaları ve yayınlar yapılmıştır.
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2.956

8.590

Yurt Dışı
Yerel Destek

583

Genel Merkez

Cinsiyet Dağılımı
Çalışan

Şube

%36

12.129

%64

KADIN

ERKEK

Çalışan

1.411

837

Hizmet Alımı

Hizmet Alımı - Proje

4.509

5.000

4.381

4.000

2.081

3.000

1.046
Proje

Kadro Yapısına
Göre Çalışan

2.956
Yurt Dışı
Yerel Destek

2.000
1.000

602

556

0

5.879
Kadrolu

152 153

18-24

25-34

34-44

Yaş Grubuna Göre Çalışan

45-54

54+
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3.2.3. Finansal Sürdürülebilirliği Sağlamak
Hedefler
∫ Finansal kaynakları çeşitlendirmek ve sürdürülebilir şekilde büyütmek
∫ Yeni bağış stratejileri geliştirerek bağış türlerini ve kanallarını
çeşitlendirmek, bağışları artırmak
∫ Gayrimenkulleri değerlendirerek daha etkin ve verimli şekilde yönetmek

₺ 585.911.579

%24,28
Kurumsal Bağışçı Artışı

28

Bağış Alanında Kurumsal İş Birliği

Nakdî Bağış

₺ 544.514.618

%99

Kira Getirici Gayrimenkullerin Doluluğu

Ayni Bağış

₺ 58.400.068

%97,82
Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

Gayrimenkul Bağışı

₺ 1.188.826.265
Toplam Bağış
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%91,74
Bütçe Gider Gerçekleşmesi
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2021 Yılı
Bütçe Gerçekleşme ve Gelir-Gider Değerleri
Gelirin Cinsi

Bütçe Gerçekleşme

Nakdî Bağış Geliri

₺ 43.618.768,67

İştirak Bağış Geliri/İştirak Geliri

₺ 48.588.092,60

İştirak Adatlandırma/İştirak Borç Ödemesi

₺ 36.460.647,65

Kan Hizmetleri Gelirleri

₺ 1.000.995.540,00

Mevduat Gelirleri

₺ 96.171.867,31

Yatırım Fon Kâr Payı/Yatırım Fonu Geliri

₺ 96.515.104,02

Diğer Çeşitli Gelirler

₺ 123.574.968,65

Gayrimenkul Kira+Fon Gelirleri

₺ 167.800.591,33

Ulusal ve Uluslararası Fon Gelirleri

₺ 5.314.802.041,38

Şartlı Bağış Gelirleri

₺ 542.292.809,92

Ayni Bağış Gelirleri

₺ 602.914.686,36

Şube Başkanlıkları

₺ 365.806.259,01

Toplam

₺ 8.439.541.376,90

Giderin Cinsi

Bütçe Gerçekleşme

Hizmet Giderleri

₺ 376.436.174,88

Kan Hizmetleri Giderleri

₺ 1.265.885.647,00

Gayrimenkul Fon Giderleri

₺ 10.517.163,09

Ulusal ve Uluslararası Fon Giderleri

₺ 4.934.270.512,33

Şartlı Bağış Giderleri

₺ 463.471.929,73

Ayni Bağış Giderleri

₺ 525.036.515,90

Şube Başkanlıkları

₺ 335.540.378,01

Toplam

₺ 7.911.158.320,94
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2013-2021 Yılları
Nakdî Bağış Gerçekleşmeleri (₺)

2013-2021 Yılları
Gayrimenkul Bağış Gerçekleşmeleri (₺)

600.000.000 ₺

70.000.000 ₺

500.000.000 ₺

60.000.000 ₺

2013-2021 Yılları
Ayni Bağış Gerçekleşmeleri (₺)

700.000.000 ₺
600.000.000 ₺
500.000.000 ₺

473.099.657

538.676.641

444.273.021

708.875.578

466.934.939

398.370.394

373.165.331

559.138.150

544.514.618

400.000.000 ₺

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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200.000.000 ₺
100.000.000 ₺
0₺
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2015

2016

2017

2018

32.056.386

2014

2019

58.400.068

2013

2020

2021

Kızılay’ın ana faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için bağış kaynaklarının
sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Finansal sürdürülebilirliğin amacı, bir
STK’nın hayatta kalması ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli finansal
kaynakların temini, devamlılığı ve güvenini sağlamaya yönelik planlama yapılmasını
ifade eder. Bu amaç, STK’nın bugün olduğu kadar geleceğini de güvence altına almayı
hedeflemektedir.

800.000.000 ₺

300.000.000 ₺

0₺

13.503.496

2021

18.437.852

2020

15.187.546

2019

5.730.169

300.340.784
2018

10.000.000 ₺

17.877.596

2017

20.000.000 ₺

10.322.204

2016

30.000.000 ₺

9.741.040

2015

585.911.579

2014

497.229.115

2013

341.303.045

0₺

40.000.000 ₺

282.650.011

100.000.000 ₺

53.970.919

200.000.000 ₺

45.359.809

31.659.579

300.000.000 ₺

125.608.974

50.000.000 ₺

400.000.000 ₺

Kızılay, toplumda ve sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla
kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi, kaynaklarını geliştirmeyi, yeni kaynak
oluşturma faaliyetlerine ağırlık vermeyi, temel gelir kaynağı olan bağışlara yönelik
güçlü stratejiler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kızılay, yenilikçi çalışmaları ve güçlü paydaş ilişkileri doğrultusunda 2013’ten bugüne
bağış miktarlarında artış eğilimi göstermektedir. Kızılay bağışçılarının yaptıkları
bağışın değdiği noktaları gösterebilmek, bağışçılarla duygusal bağ kurmak adına
dijital platformlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Geliştirilmiş Proje Odağı ve İnovatif Ürünler
Mobil Uygulama

Geliştirilmiş Proje Odağı ve İnovatif Ürünler
Temassız Bağış Projesi ve Kiosk Çalışmaları

Temassız Bağış
Kiosku

2021’de kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, uygulamanın daha fazlı
kullanıcı tarafından kullanılması ve akabinde bağış gerçekleşmelerinin
artırılması için mobil bağış uygulamasının geliştirilmesine yönelik
faaliyetler yürütülmüştür.
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Temassız Bağış
Standı

Yeni bağış kazanım aracı olarak temassız bağış cihazları geliştirilmiştir.
2021 Ramazan ayı içinde pandemi koşulları dikkate alınarak temassız pos
cihazları mantığıyla çalışan temassız bağış cihazlarıyla bağış kabulüne
başlanmıştır.
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Kızılay, olağan ve olağanüstü dönemlerde faaliyetlerini iş birliği
içerisinde yürütmeye önem verir. Bazı bağış kazanım çalışmaları aşağıda
yer almaktadır:
∫ Müge Anlı ve Dostları Aşevleri Kampanyası kapsamında ₺5.881.623 bağış
alınmıştır.
∫ Esra Erol Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul Kampanyası kapsamında
₺472.344 bağış alınmıştır.
∫ Atasay Grubu ile yürütülen Gıda Kolisi Kampanyası kapsamında
₺20.138.867,94 değerinde 82.300 adet gıda kolisi yurt içi ve yurt dışında
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.
∫ TOGEMDER iş birliğiyle İstanbul’da “Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı”
kurularak Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Kudüs’te yer
alan ihtiyaç sahiplerine ₺2.000.000 değerinde sağlık yardımı şartlı bağışı
alınmıştır.
∫ ASİST Bilgi Teknolojileri iş birliği kapsamında Şehit Serdar Önder Ortaokulu
yapımı için ₺500.000 bağış alınmıştır.
∫ DEİK iş birliği kapsamında her bir üyesi için 1.251 adet yurt içi gıda kolisi
₺150.120 ve 1.251 adet bayramlık için ₺250.200 olmak üzere toplam
₺400.320 bağış alınmıştır.
∫ GETİR ile Ramazan Ayı Kampanyası kapsamında ₺838.600 değerinde
12.600 adet gıda kolisi bağışı alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
∫ Millî Eğitim Bakanlığı ile Uzaktan Eğitime Yakın Destek Kampanyası
kapsamında iş birliği protokolü imzalanarak ₺9.446.907,73 bağış alınmıştır.
Bakanlığın kararıyla yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle 31.12.2021
itibarıyla kampanya sonlandırılmıştır.
∫ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında ₺10.000.000
değerinde 105.000 adet kıyafet bağışı alınmıştır.
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∫ Procter & Gamble ile Acil Afet Çadırı Projemiz kapsamında iş birliği
gerçekleştirilmiş olup ₺281.000 nakdî bağış alınmıştır.
∫ MasterChef Türkiye iş birliği kapsamında ₺260.000 bağış alınarak
Çad’da su kuyusu açılmıştır. Yangın afeti kapsamında yapılan iş birliğinde
Masterchef şefleri ve ekibi tarafından alanda üç gün boyunca sıcak
yemek pişirilerek afetzedelere dağıtılmıştır. Her iki iş birliği de Masterchef
programında yayınlanmıştır.
∫ Indıtex Company Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius,
Oysho, Zara Home ve Uterqüe gibi markaları bünyesinde barından Inditex
Company ile iş birliği gerçekleştirilmiş, söz konusu iş birliği doğrultusunda
bugüne kadar ₺5.724.572, 54 değerinde 146.023 adet kıyafet malzemesi
bağışı alınmıştır.
∫ Peace Train Foundation (Yusuf İslam): Peace Train Foundation ile
gerçekleştirilen iş birliği doğrultusunda Kuruma sağlanan ₺582.000 fon
desteğiyle mobil ikram aracı ve gıda kolileri tedarik edilmiştir. ₺565.608,08
değerindeki çocuk treni ise Kurum tarafından özellikle çocuklara yönelik
gerçekleştirilen programlarda değerlendirilmektedir.
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∫ United Parcel Service (UPS): UPS ile iş birliği gerçekleştirilmesi amacıyla
gerekli görüşmeler 2021’de tamamlanmıştır, gelinen son aşamayla iş
birliği protokolünün taraflar arasında imzalanması sürecine geçilmiştir.
Gerçekleştirilecek iş birliği doğrultusunda Kuruma 29.925 CHF tutarında
fon desteği sağlanacaktır, söz konusu 29.925 CHF ile 900 adet Sevgi
Bohçası tedarik edilecektir.
∫ Kuwait Red Crescent Society: KRCS ile iş birliği gerçekleştirilmesi amacıyla
gerekli görüşmeler 2021’de tamamlanmıştır, gelinen son aşamayla iş
birliği protokolünün taraflar arasında imzalanması sürecine geçilmiştir.
Gerçekleştirilecek iş birliği doğrultusunda Kuruma 5.000.000 USD tutarında
fon desteği sağlanacak olup söz konusu fonla yardım faaliyetleri hayata
geçirilecektir.
∫ 2021’de 20 uluslararası kurum/kuruluşla gerekli görüşmeler sağlanmış ve
toplam ₺15.300.637,92 fon/bağış kazanımı gerçekleştirilmiştir.

Bağışçı İlişkileri
Bağış ve bağışçı kazanımı, bağışçı ilişkilerinin güçlendirilmesi ve
sürdürülebilirliğin sağlanmasına ilişkin bağışçı ilişkilerinin güçlendirilmesi
yönünde bağışçı ziyaretleri, özel görüşmeler, segmentasyon ve portföy
yönetimi, talep ve şikâyet yönetimi vb. hususlara ilişkin çalışmalar
yürütülmüştür.
Gayrimenkullerin Etkin Yönetimi
Kızılay faaliyetlerini desteklemek amacıyla mülkiyeti veya kullanma hakkı
Kızılay hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlar, rasyonel şekilde
değerlendirilmiş, gelirlerin en üst düzeye çıkarılması ve bunlara ilişkin
tüm hizmetlerin planlı ve programlı yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmüştür.

5.339
Mülkiyeti Kuruma Ait
Taşınmaz Sayısı
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∂ 2.988 adet binalı, 2.351 adet binasız
∂ Kuruma tahsisli taşınmaz sayısı 169
∂ Toplam taşınmaz sayısı 5.508
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3.2.4. Kızılay Yatırım A.Ş. Bünyesinde
Gelir Getirici Faaliyetler Yürütmek
Hedefler
∫ Kızılay Yatırım A.Ş. ve bağlı şirketlerini etkin ve verimli yöneterek
Kızılay’ın finansal sürdürülebilirliğine daha fazla kaynak sağlamak.

Tamamı Kızılay’a ait olan Kızılay Yatırım, etkin ve verimli yönetimiyle
Kızılay’ın sürdürülebilirliğine destek olmayı sürdürmüştür. Kızılay
Yatırım, uhdesinde bulunan tüm şirketleriyle “Kızılay ‘iyilik’ için çalışır;
biz de daha güçlü bir Kızılay için” misyonuyla faaliyet alanlarını
geliştirerek daha da büyümektedir.

∂ KIZILAY MADEN SUYU

1 MILYAR

Erzincan üretim kapasitesi
1 milyar şişeye çıkarıldı.

22.500 m2
Erzincan ve Afyon’da
oluşturulan depolama alanı

Erzincan’da
yeni üretim hattı
açıldı.
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∂ ÇADIR & TEKSTİL

Yeni Ürünler MODALHANE

Kişisel Koruyucu Ekipmanlarımız
E-Ticaret Sitelerinde
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Çadır Ürün Portföyümüzü Genişletiyoruz
Hayvancılık Seracılık Depolama
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∂ SAĞLIK

Evde ve İşte Sağlık Hizmeti

165

170

24

327

3

2

Hasta Yatağı
Kartal
Kızılay Hastanesi

Kızılay Konya
Ticaret Borsası Hastanesi

Farklı Branş

Kızılay
Kayseri Hastanesi

Kızılay Niyazi Mete – Ali Rıza Mete
Tıp Merkezi

Hastane

691.160
Hasta
Kızılay Altıntepe
Tıp Merkezi
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Uzman Doktor

Sağlık Çalışanı

Tıp Merkezi
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∂ KÜLTÜR & SANAT
Renda Müzesi
Açıldı
1868
Dergisi

Kızılay Ağadere
Müzesi
SERGİ

Bitmeyen Dayanışma
Hikayemiz: Kızılay

Kızılay 4. Dostluk
Kısa Film Festivali
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∂ SİSTEM YAPI

Kızılay Sistem
Yapı Üretimine Başladı

ÜRETİM

KAPASİTE

∂ 580.000 m2

∂ 72 Bin Konteyner

∂ 37.500 m2

∂ 1 Milyon m2

∂ %100

∂ AR-GE ve ÜR-GE

Toplam Alan

Kapalı Alana Kurulu Tesisler

Yerli Üretim

∂ 6 HOL’de
Seri Üretim

∂ Konteyner, Prefabrik
ve Hafif Çelik
Yapı Üretimi

∂ LEED Sertifikalı Tesis
∂ Tam Otomasyon
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Yıllık

Yıllık

Yeni Nesil Yapı Sistemleri
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İstanbul’un
İlçe Meydanlarında

39

Kan Alma Birimi
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TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
Ataç 1 Sokak
No:32 Yenişehir
06420 Ankara, Türkiye
T: +90 312 584 18 68
F: +90 312 430 01 75
Çağrı Merkezi: 168 (Ücretsiz)
kizilay.org.tr

