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““ Bildirimlerinizi;

• www.kanver.org ve/veya www.kizilay.org resmi internet sitelerinde yer alan bize 
ulaşın formlarını doldurarak,

• 168 Türk Kızılay çağrı merkezini arayarak,
• CİMER uygulamasını kullanarak,
• Türk Kızılay Kan Hizmetleri resmi sosyal medya hesaplarına (twitter, facebook, 

instagram) direkt mesaj yazarak,
• Resmi yazı yazarak ve/veya
• Kan alım noktalarımızda Eleştiri/Öneri/Memnuniyet Bildirim Formunu doldurarak 

iletebilirsiniz.

NASIL BİLDİRİMDE BULUNABİLİRİM? 

www.kanver.org

“Bize Ulaşın” butonu seçilir. İlgili sayfada zorunlu alanlar “T.C. kimlik numaranız, adınız, 
soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonunuz, bulunduğunuz il, bulunduğunuz ilçe, 
başvuru nedeniniz ve mesajınız”  alanları doldurulur. 

Bildirime eklenmek istenen dosya var ise ‘Dosya eklemek isterseniz buraya sürükleyerek 
veya tıklayarak ekleyebilirsiniz.’ alanından ekleme yapılabilir.

Gönder butonuna tıklanır. Ekranda ‘Mesajınız başarıyla gönderilmiştir. İlginiz İçin 
Teşekkürler’ onay içeriği yayınlandıktan sonra başvuru süreciniz tamamlanmış olur.

www.kizilay.org.tr

İletişim butonu seçilir. Başvuru noktanız, T.C. kimlik numaranız T.C. kimlik numaranız, 
adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonunuz, bulunduğunuz il, bulunduğunuz 
ilçe, başvuru nedeniniz ve mesajınız  alanları doldurulur.  Başvuru noktanız, T.C. kimlik 
numaranız, adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonunuz, bulunduğunuz il, 
bulunduğunuz  ilçe, başvuru nedeniniz ve mesajınız alanlarının doldurulması zorunludur.

Bildirime eklenmek istenen dosya var ise ‘Dosya eklemek isterseniz buraya sürükleyerek 
veya tıklayarak ekleyebilirsiniz.’ alanından ekleme yapılabilir.

Gönder butonuna tıklanır. Ekranda ‘Mesajınız başarıyla gönderilmiştir. İlginiz İçin 
Teşekkürler’ onay içeriği yayınlandıktan sonra başvuru süreci tamamlanmış olur.

BİLDİRİMLERİ 
NEREDEN 
YAPABİLİRİM? 
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168 Çağrı Merkezi

Türk Kızılay çağrı merkezi numarası 168’i ücretsiz arayarak bildiriminizi bırakabilirsiniz.  
Çağrı merkezi ekibi tarafından bildiriminiz iletilmesi için profil oluşturulacaktır. T.C. 
kimlik numarası, ad, soyad, cinsiyet, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu,  il, ilçe, 
başvuru nedeni ve mesaj içeriğinin paylaşılması sizden istenecektir. Tüm bilgilerinizi 
paylaştığınızda başvuru süreci tamamlanmış olacaktır. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
düzeyince çözülecek olan bildirimleriniz çağrı merkezi ekibi tarafından yönlendirilecektir. 

Eleştiri/Öneri/Memnuniyet Bildirim Formu

Kan alımı faaliyeti gerçekleştiren Kan Bağışı Merkezi, Kan Alma Birimi ve gezici ekiplerde 
bildirimlerinizi iletebilmek istediğinizde “Eleştiri/Öneri/Memnuniyet Formu” doldurmanız 
istenecektir. İlgili formda T.C. kimlik numarası, ad-soy ad, adres, il/ilçe, kurum bilgisi 
(varsa) cep telefonu, e-posta adresi, eleştiri/öneri/memnuniyet konusu, tarih ve imza 
alanları tarafınızca doldurulmalıdır. 

CİMER

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin resmi e-posta sitesi www.cimer.gov.tr 
adresine girilmelidir. Bildiriminiz için sizlerden istenen zorunlu alanları doldurduktan 
sonra SMS doğrulaması ile başvuru sayfasından bildiriminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Resmi Yazı

Kan Hizmetleri faaliyetleriyle ilgili bildiriminizi, şikâyetin muhatabı Kan Hizmet Birimine 
yönelik resmi yazı veya dilekçe yoluyla iletebilirsiniz. Resmi yazı veya dilekçenizde adınızı, 
soyadınızı, size ulaşabileceğimiz bir cep telefonunuzu, T.C. kimlik numaranızı, başvuruda 
bulunduğunuz il ve ilçeyi belirtmeniz gerekmektedir. Kan Hizmet Birimlerimizin adres ve 
telefon detaylarına https://www.kanver.org/sayfa/bize-ulasin/kbm-bilgileri/200 adresinden 
ulaşabilirsiniz. 

Sosyal Medya

Türk Kızılay kurumsal sosyal medya hesaplarından (twitter, instagram, facebook, 
whatsapp)) bildirimlerinizi iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza aşağıda yer alan 
linklerden ulaşabilirsiniz.

Twitter:  https://twitter.com/KanverOrg 
Instagram: https://www.instagram.com/KanverOrg/
Facebook: https://www.facebook.com/KanverOrg 
Whatsapp: 0552 150 1868
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•İnternet sitesi iletişim formu ve/veya 168 Çağrı Merkezi

• Yaptığınız başvurular 168 çağrı merkezi ekibi tarafından karşılanmaktadır.

• 168 çağrı merkezi aracılığıyla başvurunuzu iletmişseniz çağrı merkezi personeli 
tarafından bildiriminiz dinlenir.

• Kan ve kök bağışı konusunda edinmek istediğiniz bilgi yetkileri dâhilinde çağrı 
merkezi ekibi tarafından cevaplandırılmaktadır. 

• Cevaplandırılan bildirim görüşme sonunda kayıt altına alarak sonlandırılır.

• Yapılan görüşmeler Kişisel Verilerin Korunması Kanını kapsamında kayıt altına 
alınmaktadır.

• Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi 
çerçevesinde 3. kişilerle doğrudan paylaşılması mümkün olmayan özel nitelikli 
bilgilerinizle ilgili bildirimleriniz kayıt altına alınır ve Kan Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne yönlendirilmektedir. 

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çağrıları karşılayan birim tarafından 
bildiriminiz değerlendirilir. 

• Başvuru nedeninize göre ilgili Kan Hizmet Birimine yönlendirme yapılır.

• Başvuru konusuna göre atanan sürelerde bildiriminiz değerlendirmeye alınır. 

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon 
veya elektronik posta ile değerlendirme sonucu sizinle paylaşılır. 

• İnternet sitesi iletişim formları aracılığıyla başvurunuzu iletmişseniz çağrı merkezi 
personeli tarafından bildiriminiz okunur.

• Kan ve kök bağışı konusunda edinmek istediğiniz bilgi yetkileri dâhilinde çağrı 
merkezi ekibi tarafından cevaplandırılmaktadır. 

• Değerlendirilen bildirimlere elektronik posta ile yanıt verilmektedir.



8

• Başvurunuz ve değerlendirme sonucunuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
çerçevesinde kayıt altına alınmaktadır. 

• Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi 
çerçevesinde 3. kişilerle doğrudan paylaşılması mümkün olmayan özel nitelikli 
bilgilerinizle ilgili bildirimleriniz kayıt altına alınır ve Kan Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne yönlendirilmektedir. 

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çağrıları karşılayan birim tarafından 
bildiriminiz değerlendirilir. 

• Başvuru nedeninize göre ilgili Kan Hizmet Birimine yönlendirme yapılır.

• Başvuru konusuna göre atanan sürelerde bildiriminiz değerlendirmeye 
alınır. 

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon 
veya elektronik posta ile değerlendirme sonucu sizinle paylaşılır. 

• Resmi Yazı

• Göndermiş olduğunuz dilekçeniz, yazınızı ilettiğiniz Kan Hizmet Biriminin evrak 
bölümünde kayıt altına alınır.

• Başvuru konusuna göre ilgili birime iletilir.

• Başvuru konusuna göre atanan sürelerde bildiriminiz değerlendirmeye alınır. 

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon veya 
resmi yazı ile değerlendirme sonucu sizinle paylaşılır. 

• CİMER

• CİMER üzerinden yapılan başvurular T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ekibi 
tarafından karşılanmaktadır.
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• Kan ve/veya kök bağışı ile ilgili konular kurumsal elektronik posta üzerinden Türk 
Kızılay Çağrı Merkezi ekibine iletilmektedir. 

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yönlendirilen başvuru ilgili Kan Hizmet Birimi 
ile paylaşılır. 

• Başvuru konusuna göre atanan sürelerde bildiriminiz değerlendirmeye alınır. 

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon veya 
resmi yazı ile değerlendirme sonucu sizinle ve bildirim değerlendirme durumu 
CİMER ekibi ile paylaşılmaktadır.  

• Eleştiri/Öneri/Şikayet Formu

• Kan Bağışı Merkezi yetkilisine doldurarak bıraktığınız başvuru kayıt altına 
alınmaktadır.

• Başvuru konusuna göre Kan Bağışı Merkezi veya Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne 
yönlendirilmektedir.

• Başvuru konusuna göre atanan sürelerde bildiriminiz değerlendirmeye alınır. 

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon veya 
elektronik posta ile değerlendirme sonucu sizinle paylaşılır. 

• Sosyal Medya

• Türk Kızılay Kan Hizmetleri sosyal medya hesaplarından ilettiğiniz bildirimler ilgili 
Kan Hizmet Birimi ile paylaşılır.

• İlgili Kan Hizmet Birimi tarafından başvuru konusuna göre yüz yüze, telefon, 
elektronik posta ya da bildirimde bulunduğunuz sosyal medya hesabından 
değerlendirme sonucu sizinle paylaşılır.
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BİLDİRİMİME CEVAP VERİLMESİNİ NE KADAR SÜRE 
BEKLEMELİYİM? 

Başvurunun konusuna göre bildirimleri cevaplama süreleri bulunmaktadır. Kanın 
güvenliğini tehdit eden bildirimler 1 gün içerisinde değerlendirilmektedir. Bildiriminiz en 
geç 10 gün içerisinde değerlendirilmeye alınmaktadır.

BAŞVURUMA VERİLEN CEVAPTAN MEMNUN KALMADIĞIM ZAMAN 
SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bildirimlerin içeriğine göre gerekli eylemler ilgili Kan Hizmet Birimi tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Başvurular Türk Kızılay’ın tabii olduğu 5624 Sayılı Kan ve Kan 
Ürünleri Kanunu, 27074 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan rehberlere göre değerlendirilmektedir.

Değerlendirmeye alınan başvurunuza verilen yanıtı yetersiz bulmanız ve/veya 
başvurunuzla ilişkisini kuramama durumunda başvurunuzu tekrarlayabilirsiniz. 

Başvurunuzun değerlendirme sürecinde yasal mevzuat ihlali olduğunu düşünüyorsanız 
yargı yoluyla durumu bildirebilirsiniz.

BİLDİRİMİMİN DURUMU HAKKINDA NASIL BİLGİ ALABİLİRİM? 

• İnternet sitesi iletişim formu veya 168 çağrı merkezine yaptığınız bildirimler kayıt 
altına alındığında, değerlendirilmek üzere yönlendirildiğinde ve ilgili Kan Hizmet 
Birimi tarafından değerlendirildiğinde kısa mesaj ile bilgi gönderilmektedir. Ayrıca 
168 Çağrı Merkezini arayarak bildiriminizin durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

• Resmi yazınızı ilettiğiniz Kan Hizmet Birimini arayarak bilgi alabilirsiniz.

• Eleştiri/Öneri/Şikâyet Formunu ilettiğiniz Kan Bağışı Merkezini arayarak bilgi 
alabilirsiniz. 

• Sosyal medya kanalıyla ilettiğiniz bildirimler hakkında bildirimde bulunduğunuz 
sosyal medya mecrasına Direkt Mesaj yazarak bilgi alabilirsiniz.
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AYDINLATMA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği, işbu formda yer alan kişisel verilerinizi 
iletişim konusunun değerlendirilmesi, cevaplanması ve 
gerektiğinde sizinle iletişim kurmak amaçlarıyla 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 5/1 ve m. 5/2’de 
yer alan (a), (ç) ve (f) hükümleri çerçevesinde fiziksel ve 
elektronik ortamda işlemektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi 
ile ilgili Kanun’un 11. maddesinde yer alan bilgi edinme 
hakları ve detaylı bilgilere https://www.kizilay.org.tr adresinde 
yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma 
metninden ulaşabilirsiniz.
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